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ÉVÉRTÉKELŐ 2016-2017. nevelési év
ÉVES ÓVODAI ÉRTÉKELÉS 2016/2017.
Az óvoda éves intézményi értékelése a nevelési év munkaterve és azok eredményei alapján a
a hatályos jogszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembevételével készült.
Jogszabályi

háttér

•2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
•2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
névhasználatáról
- 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
• 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
•32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
•1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
•326/2013. (VIII.30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
•277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
•328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról
•15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
•28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről
•Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv óvodák számára
•Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
•Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés
•Oktatási Hivatal: Országos Tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
•Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei
•Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje működését szabályozó dokumentumai

AZ ÉVÉRTÉKELŐ TARTALMAZZA
Az értékelő kizárólag a 2016/2017. nevelési év prioritást élvező, kiemelt feladatainak
elvégzését tartalmazza.
1.
2.
3.
4.
5.

Az óvodai nevelési év rendjét
Az óvoda pedagógiai feladatainak megvalósulását
Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását
Az óvoda tanügy igazgatási feladatait
Az óvoda feladatellátását
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6. Karbantartási és felújítási terv megvalósulását
7. A feladatok végrehajtásának ellenőrzését
Mellékletben: szakmai munkaközösségek éves beszámolója
logopédus pedagógus éves beszámolója
intenzív terápiás csoport beszámolója

1. Az óvodai nevelési év rendje
1.1. Az óvodai nevelési év 2016. szeptember 01-től 2017. augusztus 31. napjáig tart.

Óvodát kezdő, új gyermekek fogadása 2016. szeptember 01-től folyamatosan.
Bölcsődét kezdő gyermekek fogadása a felvétel idejétől kezdődik két hét
beszoktatással.
A statisztikai induló létszám: 382
2016.12.31. állapot:
396
2017.05.31. állapot:
412
Az őszi- téli-tavaszi foglalkozási rend 2016. szeptember 01-től 2017. május 31-ig tart.
Nyári foglalkozási rend 2017. június 01-től 2017. augusztus 31-ig tart.
A bölcsőde egész évben folyamatosan nyitva tart, fogadja a gyermekeket.

1.2. Munkaszüneti napok a 2016/2017-es nevelési évben:

év

munkaszüneti nap

2016.

október 31.

munkanap átcsoportosításából
adódó munkanap /szombat/
október 15.

A munkaszüneti nap miatti átcsoportosításból adódóan óvodáinkban a gyermeklétszámok
jelentősen lecsökkentek. Ezen a munkanapon a dokumentációkkal, adminisztrációs
feladatokkal foglalkoztak az óvodapedagógusok. A dajka nénik pedig az aktuális időszakhoz
kapcsolódó nagytakarításokat végezték el.
1.3. Ügyeletes óvodák listája, kihasználtsága, igénybevétel a szünetek idején

Az őszi szünet idején 2016.11.02. – 2016.11.04.:
Tagóvoda
Csokonai óvoda
Újvárosi Tagóvoda
Kunszt Utcai Tagóvoda
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Újvárosi Tagóvoda
6300 Kalocsa, Alkony u. 8.
Ellátandó gyermekek létszáma
1
10
1
5
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Bem Apó Utcai Tagóvoda
Zöldfa Utcai Tagóvoda
Viola Utcai Tagóvoda
ÖSSZESEN

1
3
2
18

A téli szünet idején: 2016.12.22. – 2017.01.02.:
Újvárosi Tagóvoda
6300 Kalocsa, Alkony u. 8.
Tagóvoda
Ellátandó gyermekek létszáma
Csokonai óvoda
1
Újvárosi Tagóvoda
6
Kunszt Utcai Tagóvoda
1
Bem Apó Utcai Tagóvoda
2
Zöldfa Utcai Tagóvoda
3
Viola Utcai Tagóvoda
0
ÖSSZESEN
13
A tavaszi szünet idején 2017.04.13. – 2017.04.18.: Csokonai Óvoda
6300 Kalocsa, Csokonai u. 4.
Tagóvoda
Ellátandó gyermekek létszáma
Csokonai óvoda
2
Újvárosi Tagóvoda
6
Kunszt Utcai Tagóvoda
0
Bem Apó Utcai Tagóvoda
1
Zöldfa Utcai Tagóvoda
3
Viola Utcai Tagóvoda
0
ÖSSZESEN
12
Az iskolai szünetek időtartama alatt lecsökkentek a gyermeklétszámok óvodáinkban, ezért
ügyeleti rendszerben láttuk el a gyermekeket. Az iskolai szünidők alatt 43 számú gyermek
igényelte az ingyenes étkezés lehetőségét.
Bölcsőde
Az őszi szünet idején 2016.11.02. – 2016.11.04.
Ellátott gyermekek létszáma (bölcsődei csoportok+időszakos csoport):
nap
fő
2016.11.02.
2
2016.11.03.
19 (15+4)
2016.11.04.
20 (15+5)
A téli szünet idején 2016.12.22.-2017. 01.02.:
Ellátott gyermekek létszáma (bölcsődei csoportok+időszakos csoport):
nap
fő
2016.12.27.
0
2016.12.28.
3 (2+1)
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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2016.12.29.
2016.12.30.

4(2+2)
0

A tavaszi szünet idején 2016.03.24. – 2016.03.29.:
Ellátott gyermekek létszáma (bölcsődei csoportok+időszakos csoport):
nap
fő
2017.04.13.
23(22+1)
2017.04.18.
20(17+3)

1.4. Az óvoda nyári zárása - feladatellátás

A fenntartó engedélye szerint 5 hét, időpontja az előzetes egyeztetések alapján 2017.
június 12-én az óvodák közötti meghatározott ütemezés szerint kezdődik, augusztus
31-ig tart a kialakított ügyeleti rend szerint.
Csokonai Bem Apó Újvárosi Kunszt
Zöldfa
Viola
Utcai
Utcai
Tagóvoda
Utcai
Utcai
Utcai
2017.06.12.-2017.08.31. Óvoda Tagóvoda
Tagóvoda Tagóvoda Tagóvoda

2017.06.12 - 2017.06.18
2017.06.19 - 2017.06.25
2017.06.26 - 2017.07.02
2017.07.03 - 2017.07.09
2017.07.10 - 2017.07.16
2017.07.17 - 2017.07.23
2017.07.24 - 2017.07.30
2017.07.31 - 2017.08.06
2017.08.07 - 2017.08.13
2017.08.14 - 2017.08.20
2017.08.21 - 2017.08.27
2017.08.28 - 2017.08.31

Óvodai ellátást igénylő gyermekek létszáma a nyári időszakban:

2017.06.12.-2017.08.31.

2017.06.12 - 2017.06.18
2017.06.19 - 2017.06.25
2017.06.26 - 2017.07.02
2017.07.03 - 2017.07.09
2017.07.10 - 2017.07.16

Csokonai Bem Apó Újvárosi
Kunszt
Utcai
Utcai
Tagóvoda
Utcai
Óvoda
Tagóvoda
Tagóvoda

85
9
4
5
5
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47
25
24
4
4

60
46
44
40
35

62
44
4
1
2

Zöldfa
Utcai
Tagóvoda

34
29
29
25
6

Viola
ÖSSZESEN
Utcai
Tagóvoda

7
7
7
7
11

295
160
112
82
63
7
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2017.07.17 - 2017.07.23
2017.07.24 - 2017.07.30
2017.07.31 - 2017.08.06
2017.08.07 - 2017.08.13
2017.08.14 - 2017.08.20
2017.08.21 - 2017.08.27
2017.08.28 - 2017.08.31

3
24
33
33
35
30
36

4
2
1
24
23
24
23

32
3
9
9
8
8
60

2
2
34
22
20
19
14

5
4
5
5
22
22
22

11
11
3
4
4
4

57
46
85
97
112
107
155

Valamennyi óvodánkban felmértük a nyárra vonatkozó igényeket. A zárásokat és a nyári
nagytakarításokat ennek megfelelően szerveztük. Az óvodák fogadják a város többi
tagóvodájából érkező gyermekeket. A szükséges személyi feltételéket a létszámoknak
megfelelően biztosítjuk. A Katolikus óvodából is fogadunk 2 főt. A gyermekek számára a
nyárra a nevelési tervet és a tevékenységek tervét a kiscsoportosok naplójába készítjük el.
Változatos, színes programokat állítunk össze, ahol lehetőségük van a gyermekeknek kreatív
játékos keretek között tölteni a nyarat.
Bölcsődei ellátást igénylő gyermekek létszáma a nyári időszakban.
A bölcsőde egész nyáron nyitva tart. A szabadságolási terv a nyári időszakra a
gyermeklétszám függvényében kerül elkészítésre.
Csoport
Nyuszi csoport
Maci csoport
Süni csoport
Időszakos csoport

fő
10
10
8
13

A dolgozók nyári szabadságolási tervei a gyermeklétszámok figyelembe vételével készültek
és a tagóvodák és a bölcsőde évértékelőjében szerepelnek.

1.5. Nevelési értekezletek

Nevelési évet nyitó nevelői értekezlet: 2016. október. 18.
Téma: A 2016/2017. nevelési év munkatervének elfogadása, aktuális kérdések megbeszélése.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény alkalmazását segítő végrehajtási rendeletek előírásai
és az abból adódó feladataink.
Felelős: intézményvezető
Résztvevők: pedagógusok, szülői szervezet képviselője
Moderátor: intézményvezető
Nevelési évet záró nevelési értekezlet: 2017.06.27.
Téma: A 2016/2017. nevelési év értékelőjének elfogadása, aktuális kérdések megbeszélése.
Felelős: intézményvezető
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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Résztvevők: alkalmazotti közösség, szülői szervezet képviselője
Moderátor: intézményvezető

1.6. Nevelés nélküli munkanapok a nevelési évben

2016.11.02.:
Nevelőtestületi értekezlet keretében – Demeter-Lázár Katalin színvonalas tehetséggondozó,
tehetségfejlesztő szakmai előadása, melynek során elméleti és gyakorlati megsegítést nyújtott
az óvodapedagógusok részére.
2016.12.16.:
Nevelőtestületi értekezlet keretében – Galántha Jenő által, a dolgozók részére évente
kötelezően tartandó munka-, tűz és balesetvédelmi oktatása.
2017.02.03.:
Nevelőtestületi szakmai nap - Lendvai Lászlóné módszertani előadása
2017.04.21.:
A Kodály évfordulóhoz kapcsolódóan megrendezésre kerülő Bács-Kiskun Megye területén a
tehetségpontoknak meghirdetett, rajzpályázattal egybekötött Tehetségnap óvodás és általános
iskolás korosztály részére. – Demeter-Lázár Katalin vendégelőadó közreműködésével.
Közel 130 pályamű érkezett és az alábbi eredmények születtek kategóriánként:
„A ZENE MINDENKIÉ” c. rajzpályázat eredménye
Óvodás kategória:
I. helyezett:
Tallér Johanna 6 éves Baja, Szent László ÁMK Óvoda
II. helyezett:
Jurcsó Kitti 6 éves Kalocsa, Kunszt J. Utcai Tagóvoda
III. helyezett:
Práger Zsombor 6 éves Kalocsa, Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda
Különdíj:
Váradi Benett 4 éves Kalocsa, Bem Apó Utcai Tagóvoda

Felhő csoport B.K.M.Ö. Kiskőrösi Közoktatási Intézménye EGYMI
Kisiskolás kategória:
I. helyezett:

Rábóczki Réka Kalocsa, Eperföldi Általános Iskola
II. helyezett:

Egyed Eperke Kalocsa, Fényi Gyula Általános Iskola Kertvárosi Tagiskola
III. helyezett:

Ocskó Fruzsina Kalocsa, Nagyasszonyunk Katolikus Iskola

2017.04.21.:
Magyar Bölcsődék Napja a bölcsődében – a kisgyermeknevelők szakmai továbbképzésen
való részvétele
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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1.7. Munkatársi értekezletek

A nevelési év folyamán megtartott értekezletek, témák:
A tagóvodákban és a bölcsődében minden hónapban a Vezetői Tanács értekezletéről tartott
tájékoztató megbeszélés, információ átadás az óvodapedagógusok és dajkák részére.
Évkezdés aktuális kérdései, feladatai.
Éves munkatervének ismertetése, kiegészítése, elfogadása.
Munkavédelmi, tűzvédelmi munkarend.
Új nevelési év indítása, helyi nevelési programunk tükrében.
Napirend a tagóvodákban, állandó feladatok dolgozónként.
Új nevelési évben felmerülő feladatok megbeszélése.
Gyermekvédelmi terv.
Óvodai dokumentumok ellenőrzése során tapasztaltak megbeszélése.
Féléves munka értékelése.
Leendő kiscsoportosok nyíltnapjának szervezése.
Tehetségnap megbeszélése, a tehetség munkaközösség vezetőjével.
Csoportlátogatások időpontjainak egyeztetése.
Nyári szabadságok leadása, szabadságolási terv, helyettesítési terv.

Csokonai

1.8. Szülői értekezletek, szülőcsoportos beszélgetések

Óvoda kiemelt feladatai, sajátos arculat ismertetése.
Védőnő, angol, logikusak tájékoztatója.
Intézményvezető: Korai fejlesztés fontossága, iskolába lépéshez
szükséges jártasságok, készségek alakítása.
Maci csoport: Befogadás, visszaszoktatás, szokásrendszer alakulása.
Foglalkozások rendje a vegyes életkorú csoportban.
Összevont Mókus csoport: Visszaszoktatási terv ismertetése.
és
Logopédiai szűrővizsgálatok tájékoztatása.
csoportos Meghívott előadó: Greksáné Tóth Ágnes a szakszolgálat
2016.09.19. munkatársa, logopédusa. 5 évesek vizsgálatai /Difer, diszlexia,
logopédia/.
Nyuszi csoport: Befogadás, visszaszoktatás feladatai, napirend,
műveltségtartalmak, neveltségi szint alakítása, SZMK tagok
választása.
Pillangó csoport: Befogadás tapasztalatai, gyermekek önállóságának
szintje. Játéktevékenységek jellemzése.
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A nagycsoportos szülők tájékoztatása az iskolaválasztás
lehetőségeiről, meghívott előadók: leendő első osztályos tanító
nénik.
Maci csoport: Szobatisztaságra nevelés
Anyanyelvi nevelés otthoni és óvodai lehetőségei./ beszédindítás,
ajak és nyelvgyakorlatok, artikulációt segítő játékok javaslatai/.
Mókus csoport: Nagycsoportosok tájékozódó szűrése
2017.01.23.
Iskolai alkalmasság.
Nyuszi csoport: Beszédfejlődés alakulása, meghívott előadó:
Balatoniné Morvai Valéria. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés.
Videó film a szabadjátékról.
Pillangó csoport: A fejlődés értékelése, szokás, szabályrendszer
szintje az egyes korcsoportoknál.
Az iskolai felkészültség jellemzői.
Maci csoport: Ismételt iskola érettségi vizsgálatok
eredményei/Difer/. Tájékoztatás a szociometriai felmérésről.
Nevelési év végi programok, kirándulás, nyári élet.
Mókus csoport: Ismételt iskola érettségi vizsgálatok
eredményei/Difer/. Kirándulás, nyári élettel kapcsolatos feladatok,
balesetvédelem.
2017.05.02. Nyuszi csoport: Elért eredmények, kiemelt feladatok megvalósítása,
szociometriai felmérésről tájékoztató. Nyári élet, balesetvédelem,
kirándulás.
Pillangó csoport: Neveltségi szint, önállóság, kommunikáció
jellemzői, nyelvi nevelés eredményei. Nyári élettel kapcsolatos
szervezési feladatok.

2016.09.21.

Újvárosi

2016.09.27.

2017.01.25.

K
u
n
s
z
t

2017.05.09.
2016.09.14.

Katica: Befogadás időszaka. Óvodánk napirendje, szokások,
hagyományok. Nyuszi: A jó iskolakezdés tényezői, feltételei.
Elvárható neveltségi szint a nagycsoportban. Magatartási problémák
kezelése. Fülesmackó: Dackorszak. Matematikai fejlesztőjátékok.
Naposi teendők. Ügyes kezek tehetségműhely. Pillangó: A hiszti
kezelése. Beszédértés, beszédfejlesztés, anyanyelvi játékok.
Nyuszi: DIFER mérések eredményei, tartalmi bemutatása,
értelmezése.
Katica: Csoport fejlődése az első félévben-műveltségi tartalmak,
gondozás, egészséges életmód. Nyuszi: Bemutatkoznak a város
általános iskolái.
DIFER második félévi eredményei. Fülesmackó: Tájékoztatás az 5
éves felmérésekről. Logopédiai vizsgálat időpontjai. A gyermekek
beszédfejlődésének alakulása. Pillangó: Gyakorlójáték, szerepjáték,
szabályjáték. Fejlettségi szint ismertetése.
Minden csoport: A második félév értékelése, nyári nyitva tartás.
Nyílt napok megbeszélése, felkészülés az évzáróra, gyermeknapi
program megbeszélések
Közös: Nyári élet, munkák, beszerzések. Udvari élet rendje. Évnyitó
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Családi Délután.
Zöld Alma: Az új nevelési év aktuális feladatai. Beszoktatás
problémái, gyakorlata. Szokásalakítás, család és óvoda
együttműködése. Napirend otthon és az óvodában. Feladataink
kiscsoportban.
Kék Szilva: Az új nevelési év aktuális feladatai - Visszaszoktatás
tapasztalatai. Szokásalakítás, család és óvoda együttműködése a
gyermekek fejlesztésében. Feladataink a középső csoportban. Mese
szerepe a gyermek személyiségének fejlődésében.
Cseresznye: Az új nevelési év aktuális feladatai. Felmérések
ismertetése. Felkészülés az iskolára. Balatoniné M.V. gyógyped. és
logopédus beszámolója a felmérésekről.
Zöld Alma: Aktuális feladatok. Beszélgetés a dackorszakról.
Szokások alakítása kiscsoportban.
Kék Szilva: Aktuális feladatok. Beszéd fejlődése és a fejlesztés
2017.01.24.
lehetőségei. Anyanyelvi és fejlesztő játékok – amivel a szülő tudja
fejleszteni gyermekét.
Cseresznye: Aktuális feladatok. Beszélgetés a tanító nénikkel.
Iskolák bemutatkozása.
Zöld Alma: Aktuális feladatok. Nevelési év összegzése, értékelése
Nyári életről.
Kék Szilva: Aktuális feladatok. Nevelési év összegzése, értékelése
2017.04.27.
Nyári életről. Kirándulás szervezése.
Cseresznye: Aktuális feladatok. Nevelési év összegzése, értékelése.
Kirándulás szervezése. Iskolára való felkészítés.
Közös: Házirend megbeszélése, felidézése
Szülők figyelmének felhívása az adataiban történő változás
bejelentésének kötelezettségére
HH, HHH igénylésének lehetőségei
Részképességek lemaradásának felzárkóztatása során partneri
Összevont segítség a szülők részéről
Hangya csoport: Nagy - Középső csoportosok lettünk. Milyen
és
változásokkal jár mindez? Dackorszak; Év eleji felmérés
csoportos eredményeiről tájékoztatás a szülőknek egyénileg
Menőmanó csoport: Felmérés eredményeinek ismertetése,
2016.09.12. Beszoktatás-napirend, anyanyelvi fejlesztés az óvodában
Szivárványcsoport: -Napirend ismertetése, azon keresztül a
nevelési feladataink, céljaink, önkiszolgáló munka – önállóságra
nevelés
-A játék szerepe a kiscsoportos korú gyermekek életében
-Egymás elfogadása – különleges bánásmódot igénylő gyermekek
Iskolai alkalmasság, iskolák bemutatkozása – tanköteles korú
2017.01.30.
gyermekek szüleinek
Félévi értékelés: a kitűzött nevelési célok megvalósulása
Szivárvány csoport: beszédfejlődés
2017.02.07.
Hangya csoport: praktikus otthoni játékok a gyermekek
fejlesztésére
Menő-manó csoport: szokásrendszer, önállóság alakítása
Menő-manó csoport: tanévzáró, értékelő
2017.04.25.
Szivárvány csoport: Év végi értékelés a nevelési területeken
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kitűzött célok, feladatok megvalósulásának tükrében. Nyári élet
Hangya csoport: A 2016/2017-es nevelési évben elért fejlődésük
értékelése egyes területeken. Nyári élet szokásairól rövid tájékoztató.
Micimackó: Beszélgetés a gyermekek szociális, közösségi
szokásáról, baráti kapcsolatok alakulásáról
( szociometriai vizsgálat eredménye)
Tájékoztatás a közös szülői értekezleten, az Intézményi Önértékelési
Rendszer felállításáról
Iskola előkészítés módjai a nagycsoportos korú gyermekeknél
Katica: Beszoktatás módja, szokása
Közösségformálás, a másság elfogadása, az egymáshoz való
alkalmazkodás képességének elősegítése, formálása

Zöldfa

2016.09.15.

2017.01.30.

2017.04.28.

Tájékoztatás a közös szülői értekezleten, az Intézményi Önértékelési
Rendszer felállításáról
Pillangó: Visszaszoktatás módja, szokásalakítás.

Közösségformálás, a csoportba.
Játéktevékenységek fontossága, a lehetőségek felkínálása biztosítása
az elmélyült szabad játék segítése
Naposi munka bevezetése
Tájékoztatás a közös szülői értekezleten, az Intézményi Önértékelési
Rendszer felállításáról
Iskola előkészítés módjai a nagycsoportos korú gyermekeknél
Micimackó: Az iskolaérettségi feltételek kritériumai - testi,
értelmi, szociális fejlettség együttes hatása.
Katica: félévi összegzés e gyermekek fejlettségéről
A szabad játék feltételeinek biztosítása a mindennapos mesélés
fontossága
Közösségformálás alakítása, lehetőségei kiscsoportosoknál.
Pillangó: Gyermekek szokás és szabályrendszerének alakítása az
óvodában és a családban.
A csoport életének féléves értékelése.
Az iskolaérettségi feltételek kritériumai - testi, értelmi, szociális
fejlettség együttes hatása.
Micimackó: Sajátos arculatunk, a környezetbarát életmód kiemelése
az évszakok tükrében.
Az egészséges életmód alakításának lehetőségei a szabad játék
során.
Katica: A második félév értékelése
A közösségformálódás alakulása, csoport kohézió alakulása
A szociális kompetenciák alakulása a gyermekeknél
Pillangó: Az óvoda és a család együttműködési formái és tartalma,
(közös programok szervezése, környezetbarát életmód
népszerűsítése óvodai eseményeken keresztül. / Tevékenységek
tematikája, projektek ismertetése)

Viola

A csoport formálódásának a gyermekek fejlődésének féléves értékelése.
2016.09.07.

2017.02.01.

Bemutatkozás; Befogadás tudnivalói; visszaszoktatás; a szülő, mint
partner, együttműködés pedagógus-szülő között; házirend
ismertetése; őszi programok ismertetése; feladatok, célok; DIFER
mérések-értékelések; SZÜSZE tagok, ill.elnök megválasztása
Iskolaérettség szempontjai; DIFER – második mérés értékelés
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2017.05.10.

eredményei; félév értékelése; egészséges életmód alakítása; érzelmiés közösségi nevelés készségeinek, képességeinek fejlesztése; tanító
nénik, iskolavezetők előadása, iskoláik bemutatása, sajátosságaik
Összegzés- nevelési év értékelése a kitűzött célok tükrében;
gyermeknap; nyári élet; iskolába menő gyermekek; leendő
programok, időpontok

Bölcsődei szülőcsoportos megbeszélések:

A szülőcsoportos beszélgetéseket a kisgyermeknevelők szervezték a csoportjukba járó
gyermekek szüleinek. A csoport életére jellemző életkori sajátosságok, fejlődési szakaszok
jellemezték a témaválasztást. Személyesen átnyújtott meghívókkal invitálták a
kisgyermeknevelők a szülőket. A beszélgetések alkalmával a szülők válaszokat kaphattak
kérdéseikre. Néhány szülőcsoportos beszélgetésre vendégelőadókat is hívtak a
kisgyermeknevelők.

Bölcsőde
Nyuszi

Maci

Süni

Bambi

Dátum
2016.09.20.
2016.04.25
2016.09.27.
2016.12.12.
2017.04.24.
2016.10.11.
2017.01.31.
2017.05.10.
2016.10.12.
2017.02.27.
2017.05.09.
2016.10.
2017. 03.20.
2017.05.24.

Téma
Miért fontos a korai fejlesztés, SzSz tagok választása
Óvodai beíratás
Beszoktatás a bölcsődében
A beszédfejlődés segítése
Dackorszak
A beszédfejlődés segítése
A szobatisztává válás folyamatának segítése
Az óvodaérettség kritériumai
Önállóság fejlődésének segítése
Dackorszak, beilleszkedési nehézségek
Az óvodaérettség kritériumai
Beszoktatás a bölcsődében
A szobatisztává válás folyamatának segítése
A beszédfejlődés segítése

1.9. Nyílt napok

A nevelési év folyamán a leendő óvodások szüleinek megtartott nyílt napok:
TAGÓVODA
Csokonai
Újvárosi
Kunszt
Bem Apó
Zöldfa
Viola

IDŐPONT
2017.04.11.
2017.04.04.
2017.04.26.
2017.04.12.
2017.04.20.
2017.04.10.

RÉSZTVEVŐ SZÜLŐK LÉTSZÁMA
14 fő
18 fő
10 fő
11 fő
6 fő

Bölcsődei nyílt nap

2017. április 19-én tartottuk a nyílt napot a bölcsődében. A meghívott vendégek, a bölcsődébe
járó gyermekek szülei, és valamennyi érdeklődő szülő betekintést nyerhetett a bölcsődei
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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életbe. Reggel 8 órától 10 óráig vártuk a szülőket és a meghívott vendégeket. A látogatók
megnézhették, hogy a reggeliztetés és a tízóraiztatás során a kisgyermeknevelők hogyan
segítették a helyes étkezési szokások kialakítását. Megfigyelhették a gyermekek
játéktevékenységét szabadjáték idején, és azt, hogy a kisgyermeknevelők kezdeményezésében
milyen érdeklődéssel és aktivitással vettek részt. Sok szülő elhozta kisgyermekét, hogy
körülnézzen a bölcsődében, ahová a gyermekét már beíratta és várhatóan néhány hónap múlva
hozhatja. Olyan szülők is eljöttek, akik csak kíváncsiak voltak a bölcsődére. Távozáskor
minden kisgyermek egy házi készítésű dióhéjból készített katicabábot vihetett haza. A
meghívott vendégeket asztali naptártartóval ajándékoztuk meg. A bölcsőde dolgozóinak
Katus Györgyné intézményvezető, Bolvári Ferdinánd képviselőtestületi tag és a tagóvoda
vezetők köszönték meg a munkájukat egy-egy szál virág kíséretében. A nyílt napot a média
csatornáin keresztül is hirdettük, hogy minél több érdeklődőhöz eljusson: Kalocsa Tv,
Kalocsai Néplap, bölcsőde facebook oldalán

1.10. Fogadóórák
Csokonai
Újvárosi

Kunszt

Bem Apó

Zöldfa

Viola
Bölcsőde

Pillangó csoportban szülői elégedetlenség megbeszélése, megoldások
keresése.
Minden szülői értekezlet előtt egy órával fogadóórát tartottunk vagy a
szülők illetve az óvodapedagógus kezdeményezésére egyéb időpontban is.
Az itt megbeszéltek témái és időpontja a fejlődési naplóban
megtalálhatók.
A gyermekek fejlődéséről, esetleges problémákról egyéni beszélgetés
keretében tájékoztattuk a szülőket, illetve szülők által felvetett
problémákat is megbeszéltük ezeken a fogadóórákon.
A szülői értekezletek előtti időpontban történt az egyéni beszélgetés a
szülőkkel, különösen az iskolába menő vagy maradandó gyermekek
szüleivel. Feljegyzéseket a gyermekek egyéni fejlődési naplójában
rögzítették az óvodapedagógusok.
2017. 01.12. - Óvónői kezdeményezésre 1 kisgyermek szüleivel a
gyermek fejlődésének külön megsegítése érdekében
2015/16-os nevelési évben három alkalommal kereste meg a szülő a
tagóvoda vezetőt.
Mindhárom esetben óvodaváltás lehetősége volt a téma. Egy esetben a
pedagógus személye, illetve a választott iskolába való biztosabb bekerülés
lehetősége volt az indoklás. Két esetben azért merült fel a szülőben az
esetleges váltás, mert a család új helyre költözése miatt, megnőtt a
távolság az óvodába járásnál.
A szülők vagy a pedagógusok által kezdeményezett megbeszélések,
tájékoztató jellegű beszélgetések rendben lezajlottak minden csoportban.
Az egyéni fogadóórák, megbeszélések dokumentációja, aláírva bekerült az
egyéni fejlődési naplók mellékletébe.
Megoldatlan, vagy függőben lévő probléma a nevelési év végére nem
maradt.
Két alkalommal: komplex vizsgálat igényének felmerülése – 2016
november
Az idei nevelési évben nem kezdeményezett senki fogadóórát.
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1.11. Szülői Szervezet értekezletei
2016.10.26.
Csokonai
2017.04.20.

2016.10.19.
Újvárosi
2017.06.29.

2016.09.07.

Kunszt

2016.10.20.

2017.02.21.

2016.10.
Bem Apó

2017.06.

2016.10.07.

Zöldfa

2017.06.19.

Viola

2016.09.21.

2017.05.18.

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Éves feladatok
megbeszélése, javaslatok a
programokra
Gyermeknapi
rendezvény
megbeszélése.
új SZMK tagok
megválasztások, a régiek
megerősítése
éves munka értékelése az
elkövetkezendő programok
megvalósításához szervezési
feladatok megbeszélése.
„Évnyitó családi délután”
megszervezése
éves munka értékelése az
elkövetkezendő programok
megvalósításához szervezési
feladatok megbeszélése.
Farsang farka megszervezése
SZMK elnök megválasztása.
Az éves munkaterv céljainak
és feladatainak
véleményeztetése. Aktuális
programok, feladatok
megbeszélése. Időpont:
október.
A nevelési év értékelésének
véleményeztetése. Időpont:
június.
Az éves munkaterv céljainak
és feladatainak
véleményeztetése. Aktuális
programok, feladatok
megbeszélése. Segítségadás,
támogatók keresésének
lehetőségei.
A nevelési év értékelésének
véleményeztetése.
A nevelési év értékelésének
véleményeztetése. Az év
folyamán bejövő SZMK díj
felhasználásának lehetőségei.
Egyeztetés, szülők döntése.
Szülői Szervezet működési
szabályzatának ismertetése,
elfogadása, aláírása; éves
munkaterv elkészítése
kirándulás részleteinek
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megbeszélése
Bölcsődei Szülői Szervezet értekezlete
Időpont
2016.10.26.

Téma
SzSz munkatervének elkészítése

Alapítványi bál idején az urnába adakozott pénz megszámolása a Szülői Szervezet elnökének
jelenlétében történt.
Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum értekezlete
Időpont
2107.06.06.

Téma
Éves értekezlet

A megtartott Érdekképviseleti Fórum ülésén jegyzőkönyvbe került, hogy semmilyen panaszos
kérdés nem került a tagok tudomására a nevelési évben.

2. Az óvoda pedagógiai feladatai
2.1. Kiemelt céljaink és feladataink
Kiemelt terület volt a 2016-2017-es nevelési évben az ének-zene, énekes játék, gyermektánc és az anyanyelvi
nevelés.
Ezen területek ellenőrzése a meghatározott szempontrendszer és eljárásrend alapján valósultak meg 2017.
januártól májusig bezárólag.
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéjében a 2016-2017-es nevelési évben ellenőrzött, kiemelt területek
százalékos összesítője
A bölcsődében megfigyelt kiemelt terület az ének-zene, énekes játék, gyermektánc százalékos összesített
eredménye: 87 %
KIEMELT
TERÜLETEK
ének-zene énekes
játék
anyanyelvi
játékok
Összesített átlag
óvodánként

Bem apó

Csokonai

Kunszt

Újvárosi

Viola

Zöldfa

Átlag

87%

88%

96%

98%

99%

95%

94%

91%

93%

99%

95%

98%

96%

95%

89%

90,5%

97.5%

96,5%

98.5%

95,5%

94.5%
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Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
Készült: 2016-17-es nevelési év
Kiemelt feladat, ének-zene énekes játék megfigyelési szempontsora
Értékelje azt, hogy a felsorolt kérdések, állítások közül melyik mennyire igaz. Válassza ki a
véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:
5 = teljesen egyetért
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem ért egyet
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!
Kérdések

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Az óvodapedagógus az
Óvodai Nevelés
Országos
Alapprogramjában
meghatározottakra
építve tervezte meg a
tevékenység/projekt
(foglalkozás) célját,
feladatát. Megfelelteke a tapasztaltak a
kitűzött céloknak?
Megfelelően
szervezte-e meg a
zenei tevékenység
helyét, lehetőségeit,
eszközök biztosítását,
illetve kézbeadását?
Készített-e önmaga is
eszközöket?
Megfeleltek-e
esztétikai és zenei
szempontból is az
eszközök?
Segítette-e a zenei
tevékenység légköre,
hangulata az
óvodapedagógus –
gyermekkapcsolat
pozitív alakulását?
Megvalósult-e a zenei
érdeklődés felkeltése
és fenntartása, az
együtténeklés
örömének
megéreztetése?
Élményszerű, zenei
szempontból is játékos
volt?
Megvalósult-e a
gyermekek
legfontosabb lelki

Bem apó

Csokonai

Kunszt

Újváros

Zöldfa

Viola

Összesen

97%

95%

100%

100%

100%

100%

98.5%

83%

90%

100%

97%

96%

100%

94%

77%

90%

93%

95%

85%

93%

88%

93%

92%

100%

98%

100%

100%

97%

90%

83%

100%

98%

100%

93%

94%

90%

88%

99%

98%

93%

100%

93%
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

szükségleteinek
kielégítése a látott/
megfigyelt ének-zenei
tevékenységek során?
.Megfelelő volt-e a
tervezett
tevékenységsor
felépítése, a zenei
anyag elrendezése, jól
gazdálkodott a
pedagógus a
rendelkezésre álló
idővel?
Alkalmazkodott-e a
foglalkozás anyagának
megválasztásakor a
gyermekek életkori
sajátosságaihoz és
tényleges aktuális
fejlettségi szintjükhöz?
Mennyire voltak
összhangban a
választott mondókák,
dalos játékok /
komponált
gyermekdalok a
kitűzött zenei
feladattal, illetve a
látott zenei
tevékenység
előzményeivel?
Figyelt-e az
óvodapedagógus a
differenciált
feladatadásra, javítotte egyénileg szükség
szerint?
Ösztönözte-e a zenei
alkotókedvüket akár a
felnőtt modell
segítségével, akár
javaslataival?
.Modellértékű volt-e
az óvodapedagógus
beszéd-és
énektechnikája,
artikulációja, az
intonáció, a
szövegformálás,
szövegejtés, valamint
testtartása, koordinált
mozgása?
Helyesen választotta-e
meg az abszolút
hangmagasságot a
megtanításra szánt
dalok, énekes játékok
sikeres énekléséhez?
A gyerekek életkori
sajátosságaiknak és

90%

85%

95%

98%

92%

100%

93%

97%

92%

99%

97%

97%

100%

97%

97%

90%

100%

98%

100%

100%

97.5%

77%

80%

80%

98%

89%

100%

87%

73%

78%

85%

98%

89%

100%

87%

83%

90%

96%

98%

96%

100%

94%

80%

92%

96%

98%

98%

100%

94%

80%

80%

98%

96%

89%

93%

89%
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15.

16.

17.

18.

fejlettségi szintjüknek
megfelelően képesek-e
differenciálni a zenei
hangokat, környezeti
zörejeket, hangszínt?
Segítette-e a
tevékenység a
gyermekeknél, a zenei
formaelemekkel való
ismerkedést, azok
elsajátítását?
/ halk-hangos, gyorslassú, ritmus hangsúly,
motívum hangsúly,
dallambújtatás /
Tervezett-e
zenehallgatásra szánt
zenei anyagot, zenei
szemelvényeket?
Ennek előadása
megvalósult-e?
A választott
módszerek és
munkaformák
logikusan illeszkedteke a megfigyelt időszak
zenei fejlesztését
szolgáló anyagához,
lehetőségeihez, a zenei
feladatok
megvalósításához?
Összesített átlag

90%

90%

92%

98%

90%

100%

93%

97%

95%

100%

100%

100%

100%

98%

90%

92%

100%

98%

96%

100%

96%

87%

88%

96%

98%

95 %

99%

94%

Ének-zene énekes játék
Óvodáinkban az ének-zene tervezésnél az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában a
nemzetiségi irányelvekben és a Pedagógiai Programunkban meghatározottak figyelembe
vételével valósították meg a tervezést, célok, feladatok meghatározását. A célok és feladatok
meghatározásánál figyelembe vették az adott csoport összetételét, az életkori sajátosságait, az
egyéni fejlettségi szinteket, tudásszintet, a megtapasztalás lehetőségeit, valamint az óvodák
sajátos arculatát. A kezdeményezések anyaga összhangban volt a kitűzött zenei feladattal, a
zenei tevékenységek előzményeivel. A zenei érdeklődést felkeltették és sikeresen
fenntartották a kezdeményezés ideje alatt. A gyermekek szívesen vettek részt az énekes
tevékenységekben, mely élményszerű volt, szívesen énekeltek, játszottak együtt. A legtöbb
esetben modellértékű volt az óvodapedagógusok énektechnikája, artikulációja,
szövegformálása, szövegejtése, testtartása, mozgása. A választott módszerek és munkaformák
logikusan illeszkedtek a zenei fejlesztést szolgáló anyaghoz, a zenei feladatok
megvalósításához.
Megteremtették a folyamatos érzelmi biztonságot, a csoport nyugodt légkörét, lehetőséget
biztosítottak a gyermekek egyéni fejlettségi szintjének megfelelő tevékenységek végzésére.
A látogatások alkalmával megvalósult a zenei anyanyelv, a zenei alapfogalmak
megismertetése, a zenei készségek fejlesztése. Zenei eszközt majdnem minden esetben
használtak a gyermekek, több helyen megjelentek az óvónő által készített hangszerek,
eszközök is. Ezeknek az eszközöknek a használatára, egyéni megszólaltatására is volt
lehetőség, ezzel fejlesztve a ritmusérzéket, a bátorságot, figyelmet, kitartást. Szabad játék
közben ahol volt lehetőség ott énekeltek a játékhoz kapcsolódó dalokat, vagy mondókáztak,
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

20

ÉVÉRTÉKELŐ 2016-2017. nevelési év
kiszámolót mondtak. A látogatások alkalmával legtöbb esetben érezhető volt, hogy a
pedagógus a mindennapokban törekszik a komplexitásra, így az egész napon át lehetőséget
kapnak a gyermekek az éneklésre, gyermektáncra, hangszerek használatára.
Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakítottak ki az óvónők, ahol a
gyermekek természetes közege a játék, mindenkinek van lehetősége önállóságának
kibontakoztatására, hibáinak javításra, próbálkozásra.
Megvalósult a népi hagyományok zenei értékeinek megismerése a népi játékokon keresztül
(énekes-táncos játékok, párcserélő, leánykérő, stb.). A német nemzetiségi csoportban német
nyelvű dalokat, mondókákat ismételtek, énekeltek, mondogattak főleg a nagyobbak.
A pedagógusok előre tervezetten fejlesztik a gyermekek nyelvi képességét, mondókákkal,
gyermekdalokkal, zenei képességet fejlesztő játékokkal.
A párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységekhez többségében biztosítottak voltak
minden csoportban a megfelelő eszközök és a szabad választási lehetőség.
A tehetségígéretes gyermekeknek többségében lehetőségük volt az egyéni szereplésre,
bíztatást, dicséretet kaptak megerősítésképpen.
Az óvónők értékálló zenei ízlése tükröződött a zeneanyag kiválasztásánál.
Az óvodapedagógusok énekhangja, előadásmódja színes, jól alkalmazták a zenei, és ritmikai
eszközöket.
Intézményi szinten általános fejleszthető területként jelentkezik:
- kevés a differenciált feladatadás
- kevés a gyermekek alkotókedvének megjelenítése
- a zenei készségek fejlesztését változatosabbá, játékosabbá kell tenni
- az abszolút hangmagasság megválasztására nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben.
A fejleszthető területetek javítására intézkedési tervet készítünk intézményi szinten.
Intézményi szinten az ének-zene, énekes játék, gyermektánc ellenőrzése alapján
megállapítottuk, hogy a számszerűsített érték 94%.
Intézkedési terv:
3. Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei szempontból is az
eszközök? 88%
10. Figyelt-e az óvodapedagógus a differenciált feladatadásra, javított-e egyénileg szükség
szerint? 87%
11. Ösztönözte-e a zenei alkotókedvüket akár a felnőtt modell segítségével, akár
javaslataival? 87%
14. A gyerekek életkori sajátosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően képesek-e
differenciálni a zenei hangokat, környezeti zörejeket, hangszínt? 89%
Az egyes tagóvodákban alacsonyabb %-ot elért területekre tagóvodai szinten is készül
intézkedési terv.
További feladatunk a jövőre nézve, hogy a jól működő dolgokat fenntartsuk, a minőségi
munka érdekében a hiányosságokat kiküszöböljük.

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje, Zrínyi Utcai Bölcsőde
Készült: 2016-17-es nevelési év
Kiemelt feladat, ének-zene énekes játék megfigyelési szempontsora

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

21

ÉVÉRTÉKELŐ 2016-2017. nevelési év
Értékelje azt, hogy a felsorolt kérdések, állítások közül melyik mennyire igaz. Válassza ki a
véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:
5 = teljesen egyetért
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem ért egyet
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!

Kérdések

Pontozás

A kisgyermeknevelő a Bölcsődei Nevelés - Gondozás Országos
Alapprogramjában meghatározottakra építve tervezte meg a kezdeményezés
célját, feladatát. Megfeleltek-e a tapasztaltak a kitűzött céloknak?
Megfelelően szervezte-e meg a zenei tevékenység helyét, lehetőségeit,
eszközök biztosítását, illetve kézbeadását?
Készített-e önmaga is eszközöket? Megfeleltek-e esztétikai és zenei
szempontból is az eszközök?
Segítette-e a zenei tevékenység légköre, hangulata a kisgyermeknevelő –
gyermekkapcsolat pozitív alakulását?
Megvalósult-e a zenei érdeklődés felkeltése és fenntartása, az együtténeklés
örömének megéreztetése? Élményszerű, zenei szempontból is játékos volt?

90%

6.

Megvalósult-e a gyermekek legfontosabb lelki szükségleteinek
kielégítése a látott/megfigyelt ének-zenei kezdeményezés
során?

88%

7.

Megfelelő volt-e a tervezett kezdeményezés felépítése, a zenei anyag
elrendezése, jól gazdálkodott a kisgyermeknevelő a rendelkezésre álló
idővel?

85%

8.

Alkalmazkodott-e a kezdeményezés anyagának
megválasztásakor a gyermekek életkori sajátosságaihoz és
tényleges aktuális fejlettségi szintjükhöz?

88%

9.

Mennyire voltak összhangban a választott mondókák, dalos játékok a
kitűzött zenei feladattal, illetve a látott zenei kezdeményezés előzményeivel?
Modellértékű volt-e a kisgyermeknevelő beszéd- és énektechnikája,
artikulációja, a szövegformálása, szövegejtése?
Segítette-e a tevékenység a gyermekeknél, a zenei formaelemekkel
való12.ismerkedést, azok elsajátítását?
/ halk-hangos, egyenletes lüktetés/
A választott módszerek és munkaformák logikusan illeszkedtek-e a
megfigyelt időszak zenei fejlesztését szolgáló anyagához, lehetőségeihez, a
zenei feladatok megvalósításához?

81%

1.

2.
3.
4.
5.

10.
11.

12.

94%
89%
93%
83%

83%
85%

88%

Kiemelt feladat, ének-zenei megfigyelés szöveges értékelése
A pedagógiai ellenőrzéssel a kisgyermeknevelők ének-zenei kompetenciája került
megfigyelésre. A megfigyelési szempontsor segítségével a kisgyermeknevelők
kezdeményezésének helye, légköre, idővel való gazdálkodása, korcsoportnak megfelelő zenei
anyag választása, előadása, hangszerek használata került megfigyelésre. Az éneklési
készségek több kisgyermeknevelőnél fejlesztést igényel. Nehézséget okozott a tisztán éneklés.
Az intézményvezető javaslatot tett az IKT eszközök használatára, mely segíthet a tiszta
éneklés elsajátításában a kisgyermeknevelő számára. A 2017. június 01-től az EFOP-1.9.9-17
„Még jobb kezekben” – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése című pályázat keretein
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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belül e kisgyermeknevelők akkreditált továbbképzéseken vehetnek részt. A továbbképzésen a
szakemberek hangképzése, éneklési készségének, zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei
kreativitásának fejlesztése, alapfokú kottaolvasási készség és hangszerjáték (pl. furulya,
metallofon) fejlesztése, zenei ízlésformálása valósulhat meg. Az egyenletes lüktetést többféle
módszerrel érzékeltették a kisgyermeknevelők. Az életkornak megfelelő ölbeli játékok,
arcsimogatók, kéz-, tenyér-, ujj játékok, ültetgetők mindennapos alkalmazása fontos a testilelki szükségletek kielégítéséhez. Egyénileg is készítettek hangszereket a kisgyermeknevelők.
Intézkedési terv került elkészítésre a legkevesebb százalékot kapott megfigyelési szempont (5.
9. és 10.)
Intézkedési terv:
A bölcsődei ének-zenei nevelés hatékonyabbá tétele érdekében a következő intézkedési tervet
készítettük a megfigyelések alapján:
- pontos szövegtudás és tiszta éneklés valósuljon meg minden kisgyermeknevelő részéről
- a differenciált feladatadásra és egyéni fejlesztésre fordítsanak nagyobb gondot
- a zenei érdeklődés felkeltése, motiváció változatosabbá tétele
- a zenei dalanyag választását az életkori sajátosságok és az aktualitás figyelembe vételével
valósítsák meg.

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
Készült: 2016-17-es nevelési év
Kiemelt feladat, anyanyelvi játékok megfigyelési szempontsora
Értékelje azt, hogy a felsorolt kérdések, állítások közül melyik mennyire igaz. Válassza ki a
véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol:
5 = teljesen egyetért
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem ért egyet
0 = nincs információja. A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!
Kérdések

1.

2.
3.
4.

5.

Az óvodapedagógus az Óvodai
Nevelés
Országos
Alapprogramjában
meghatározottakra
építve
tervezte
meg
a
tevékenység/projekt
(foglalkozás) célját, feladatát.
Megfeleltek-e a tapasztaltak a
kitűzött céloknak?
Segítette-e a kommunikációs
helyzetek kialakulását a
gyermekek között a
pedagógus?
Beszélgetés közben figyelneke a gyermekek a másikra,
felveszik a szemkontaktust?
Megteremti-e
a
kommunikációhoz szükséges
feltételeket,
működnek-e
beszélgető körök?
Beépülnek-e a napirendbe,
tevékenységek tervezésébe az
anyanyelvi játékok, a
tervezésnél figyelembe veszi
az aktualitásokat?

Bem apó

Csokonai

Kunszt

Újváros

Zöldfa

Viola

Összesen

97%

95%

100%

100%

100%

100%

98%

93%

92%

100%

97%

100%

97%

96.5%

87%

95%

93%

90%

88%

90%

90.5%

90%

90%

100%

92%

85%

100%

93%

93%

88%

100%

98%

100%

100%

96.5%
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6.

7.

8.

9.

Megfelelő mértékben sikerült
a gyermekeket bevonni a
nyelvi játékok menetébe,
sikerült az aktivitásukat
fokozni?
A tervezésnél, a játékok
kiválasztásánál,a
feladatok
végzésénél figyelembe vette a
csoport gyermekeinek egyéni
fejlettségi szintjét, életkori
sajátosságokat?
Megfelelő módszerekkel és
eszközökkel motiválta a
gyermekeket a tevékenységben
való aktív részvételre?
Megfelelő-e az
óvodapedagógus stílusa,
érthető-e az óvodapedagógus
kommunikációja?
Megvalósította-e kitűzött

10. céljait, feladatait?
11.
Összesített átlag

87%

90%

97%

95%

84%

100%

92%

97%

95%

100%

95%

100%

97%

97%

93%

92%

100%

97%

100%

100%

97%

90%

98%

100%

98%

100%

100%

97.5%

87%

92%

100%

98%

100%

100%

96%

91%

93%

99%

95%

96%

98%

95%

Anyanyelvi játékok
A logopédiai felmérés és az óvodapedagógusok tapasztalatai alapján, intézményi szinten
nagyon sok a beszédhibás, illetve a megkésett beszédfejlődésű gyermek. Ezért tartottuk
fontosnak, hogy kiemelten foglalkozzunk ezzel a területtel.
A tervezésnél a pedagógusok figyelembe vették az Óvodai nevelés Alapprogramját, Kalocsa
Város Óvodáinak Pedagógiai Programját, óvodáink sajátos arculatát. Ennek megfelelően
tervezték meg az anyanyelvi nevelés célját, feladatát építették be a szabadjáték keretébe. Az
óvónők megteremtették, segítették a szükséges feltételeket a kommunikációs helyzetek
kialakításához. A csoportok többségében működnek a beszélgető körök. A napirendekbe
beépülnek az anyanyelvi játékok. A tervezésnél figyelembe vették az aktualitásokat, a
csoportok életkori sajátosságait és az egyéni fejlettségi szinteket. A tevékenységekbe való
aktív részvételre változatos módszerekkel, eszközökkel motiváltak. A kezdeményezések során
sikerült a gyermekeket bevonni, aktivitásukat fokozni.
A gyermekekkel az óvodapedagógusok kapcsolata partneri, együttműködő volt. A gyermekek
visszajelzéseire nyitottak, többségében rugalmasan reagáltak.
Kommunikációjukban igazodtak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A feladatokat
világosan egyértelműen fogalmazták meg. Használták az udvariassági kifejezéseket és erre
ösztönözték a gyermekeket is.
Az anyanyelvi játékok játszásakor, a gyerekek igényelték az óvónők jelenlétét. Többségében
hosszú ideig, kitartóan, kreatívan játszottak.
Az anyanyelvi játékokat a gyermekek szívesen játsszák, ezért minden esetben sikerült
felkelteni érdeklődésüket a tevékenység iránt.
Differenciált feladatok adásával, a szerepek önkéntes választásával, egyéni segítségnyújtással
segítették az óvónők a különböző képességű gyermekek tevékenységét.
A kezdeményezések alkalmával végig megfigyelhető a tevékenykedésre ösztönző pozitív
attitűd a pedagógusok részéről. A játékosságot kihasználva a gyermekek motiváltak voltak a
nyelvi feladatok, ajakképző- vagy hangképző gyakorlatok elvégzése közben.
A pedagógusok stílusa, kommunikációja megfelelő volt, ügyeltek a példa értékű beszédre,
hangképzésre, nonverbális eszközök használatára. A tevékenységek hangulata, légköre oldott,
inspiráló volt, segítette a gyermekek kreativitásának kibontakoztatását.
A gyermekek kommunikációs készségeinek fejlesztése során nagyobb figyelmet kell fordítani
arra, hogy az óvodások vegyék fel beszélgetés közben szemkontaktust. A gyerekeket
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megfelelő mértékben sikerült bevonni az anyanyelvi játékokba, aktívak voltak. A kevésbé
érdeklődő gyermekek bevonása a következő évi feladatunk.
A kiemelt feladatok megfigyelési szempontsorának összeállításánál a jövőben fokozottan kell
figyelni a csoportok életkori összetételére az egyéni fejlettségi szintre.
Intézkedési tervet készítünk, hogy az anyanyelvi nevelés még hatékonyabban valósuljon meg
intézményünkben.
Intézményi szinten az anyanyelvi nevelés ellenőrzése alapján megállapítottuk, hogy a
számszerűsített érték 95%.
Intézkedési terv:
Intézményi szintű intézkedési szempontok a következők:
- a kérdőív összeállításánál valamennyi korosztály jellemzőire legyen alkalmazható a
megfigyelési szempontsor
- szemkontaktus felvételét segítsék elő az óvodapedagógusok
- a gyermeki aktivitás, játékosság fokozása
- beszélgető körök alkalmazása minden óvodai csoportban.

3. 2016/17 nevelési év szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt feladatai
Intézményi szinten 6 (az előző nevelési év értékelése és intézkedési terve alapján létrehozott)
munkaközösség munkájának értékelése.

3.1. A vezetői tanács

A tanács működési rendje: a munkatervben meghatározottak szerint minden hónap első
hétfőjén értekezletet tartottunk az intézmény egészére vonatkozó aktuális feladatok
meghatározásáról és végrehajtásáról.
Feladata és felelősségi köre:
A Köznevelési törvény 20§ (1). értelmében a közös igazgatású köznevelési intézmények
esetében az intézményvezető munkáját vezetői tanács segíti. A vezetői tanács az intézmény
döntéseinek meghozatala előtt véleményezési jogkörrel bír. Az intézményben működő
tagintézmények azonos számú képviselőiből álló koordinációs, véleményező testületként
működtek.
A vezetői tanács elnöke: az intézményvezető.
A vezetői tanács havi rendszerességgel minden hónap első hétfőjén ülésezett, szükség esetén
rendkívüli értekezletet hívott össze.
Tagjai:
- Óvodai tagóvodavezetők
- Intézményvezető
- A bölcsőde szakmai vezetője
- A munkaközösségek vezetői
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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A vezetői tanács tagjait és az elnököt titoktartási kötelezettség terheli minden a munkája során
tudomására jutott az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit, valamint a gyerekek és a
dolgozók személyes adatait illetően.
Kapcsolatot tartottunk:
Minimum havi 1 alkalommal, szükség esetén akár napi, heti rendszerességgel, személyesen
telefonon, e-mailben, levélben, az aktualitásnak megfelelően. A Pedagógiai Szakszolgálat
vezetőjével és munkatársaival a nevelési év elején munkamegbeszélést tartottunk a
hatékonyabb együttműködés érdekében. A Kalocsán működő általános iskolák igazgatóival és
az alsó tagozatos tanítónőkkel a nevelési év során folyamatos kapcsolatban voltunk a
zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet biztosítása érdekében. A NEBULÓ EGYMI Speciális
Általános Iskola tanáraival és vezetőjével munkakapcsolatot alakítottunk ki a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek szakszerű ellátása érdekében. A fenntartóval napi kapcsolatban
voltunk az intézmény hatékony működése, működtetése érdekében.
Véleményeztük:
- az intézményi pénzeszközök átcsoportosítást, a maradványok felosztását,
- az intézmény egészének működését befolyásoló személyi és tárgyi feltételeket érintő
javaslatokat, továbbá mindent, amiben az intézményvezető állásfoglalást kért,
- az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését,
- az éves költségvetési terv javaslatát,
- a fejlesztési, beruházási és felújítási terveket
- Álláshelyek betöltésére érkezett pályázatokat
A vezetői tanács létrehozása:
A vezetői tanács üléseiről jegyzőkönyvet készítettünk. A jegyzőkönyv a határozatképesség
adatait, a hozott határozat, megállapodás pontos szövegét, valamint a tanácskozás lényegét
tartalmazza. A jegyzőkönyvet a vezetői tanács elnöke vagy tagjai és a jegyzőkönyvvezető írta
alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, a hozott határozatok nyilvántartásáról, a határozatok
végrehajtásáról az óvodatitkár bevonásával a vezetői tanács elnöke gondoskodott.

3.2. Szervezetfejlesztő munkaközösség

A munkaközösség havi 1 alkalommal tartott értekezletet tagóvodánként 2 fő részvételével.
Az intézményi önértékelés célja
Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre
vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető
önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan
meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket
tervezzen, fejlesztési feladatait intézkedési tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási,
önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a
programok megvalósításának eredményességét.
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Az intézmény az önértékelés során azt vizsgálja, hogyan tudott megfelelni a saját maga által
készített pedagógiai programban megfogalmazott céloknak, hol tart a célok megvalósításában.
Az intézményi önértékelés eredményeit az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés
(tanfelügyelet) felhasználja a tanfelügyeleti értékelés során.
Az intézményi önértékelés fajtái, módszerei
Az intézményi önértékelés fajtái:
a)
a pedagógus önértékelése,
b)
az intézményvezető önértékelése
c)
az intézmény önértékelése
Az önértékelés módszerei:
A pedagógus önértékelése esetén:
a)
dokumentumelemzés
b)
óra/foglalkozáslátogatás
c)
interjúk
d)
kérdőíves felmérés
A vezető önértékelése esetén:
a)
dokumentumelemzés
b)
interjúk
c)
kérdőíves felmérés
Az intézmény önértékelése esetén:
a)
dokumentumelemzés
b)
a pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése
c)
interjúk
d)
kérdőíves felmérés

3.3. Belső Gondozói Munkaközösség

Munkaközösség vezető: Rózsa Ferencné
Tagjai: 8 állandó taggal működik
Az óvodák és a bölcsőde nevelőtestületeinek tagjai között folyamatos szakmai konzultáció,
együttműködés alakult ki az évek folyamán. Így egyre inkább megvalósul a belső gondozói
rendszer lényege, a „kollegális támogatás” a mindennapi munkához. Lényege az adatok,
nevelési eredmények gyűjtése, rendszerezése, értékelése, problémák elemzése, megoldások
keresése.
Célja: intézményünk nevelési eredményeinek növelése, a pedagógiai munka minőségének
fokozása a gyermekek fejlődése érdekében.
Feladatok megvalósulása:
-

Részt vettek az adatok és információgyűjtés tervszerű feladataiban
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-

Segítséget kaptak szakmai, módszertani kérdésekben a nevelő-oktató munka
tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez

-

Segítséget kaptak a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált fejlesztését,
dokumentálását, az esélyegyenlőség elősegítését

-

Erősítette a belső kommunikációt, szakmai párbeszédet a nevelőtestületek között a
horizontális tanulás jegyében az információk átadásával, gyakorlati példákkal.

-

Részt vettek a munkaközösség tagjai az óvodai dokumentumok felülvizsgálatában és
átdolgozási munkáiban

-

Koordinálta a gyermek és ifjúságvédelmi munkát

-

Hozzájárult a munkakapcsolatok erősítéséhez a Szakszolgálattal, Család- és
Gyermekjóléti intézményekkel, kisebbségi és civil szervezetekkel

-

Bekapcsolódtak a belső ellenőrzés munkájába

Működési

rendszere:

a

munkaközösség

tagjai

ebben

az

évben

5

alkalommal

munkaközösségi értekezleten, 1 alkalommal Gyermekvédelmi tanácskozáson vettek részt.
Helye: Csokonai Óvoda, Kalocsa, Csokonai utca 4.
Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa, Szent István király u. 35.

3.4. Tehetségsegítő munkacsoport

A munkaközösség vezetője: Sésztó Angéla
A munkaközösség célja az alábbi területeken valósult meg:


A tehetséggondozás segítése az óvodai csoportokban



A tehetségműhelyek hatékonyságának elősegítése



Kapcsolatépítés más intézményekkel (EGYMI)



Horizontális tanulás

A munkaközösség által elvégzett feladatok:


Az intézményünkben folyó tehetséggondozás koordinálása



Tehetségnevelés a mindennapokban- gyakorlati segítségnyújtás a csoportvezető
óvónőknek, a tehetségfejlesztés jártasságának támogatása



A tehetségműhelyek eredményes működésének támogatása, szakmai munka
koordinálása



A Tehetségnap szakmai előkészítése
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Az idei nevelési évben 7 alkalommal ült össze a munkaközösség, ebből egy alkalom a
Tehetségnap volt. Az első félévben a horizontális tanulásra helyezte a munkaközösség a
hangsúlyt.
3.5. Óvoda –iskola átmenet megkönnyítését segítő munkacsoport

Munkacsoport vezető:

Tóth Erika óvodapedagógus, drámapedagógus
Balatoniné Morvai Valéria – gyógypedagógus, logopédus

A munkaközösség tagjai minden óvodából képviseltették magukat.
A munkaközösséget két fő vezette: Tóth Erika óvodapedagógus/drámapedagógus, és
Balatoniné Morvai Valéria gyógypedagógus, logopédus – beszédfejlesztő.
A munkacsoporti megbeszélésekre minden hónapban egy alkalommal került sor (másfél két
órás időtartam, összesen 8 alkalommal), melyek végén a résztvevők alkalmanként
elégedettségi kérdőívet töltöttek ki – visszacsatolást nyújtva így a csoport munkájának
szükségességére. Kifejthették véleményüket, hozzájárulhattak egyéni ötletekkel a csoport
hatékony munkájához. A munkacsoport tagjai esetenként írásos anyagot kaptak, melyet
párokban, illetve önállóan dolgozhattak fel. A feldolgozást követően, a megismert anyagot, új
információkat a csoport többi tagjával ismertették – gyakorolva a helyes szakmai, egymás
közötti kommunikációt.

3.6. Belső Ellenőrzési Csoport

Önértékelési Csoport
Tagóvodánként 2 fő vett rész a munkaközösség értekezletein. A munkaközösség célja az
intézményi önértékelés tervezése, koordinálása, támogatása és ellenőrzése, a személyre
szabott feladatok felelősségteljes elvégzése. Ősszel felosztásra került a pedagógusok között
az intézményi dokumentumok átvizsgálása. A kijelölt indikátorok segítségével került sor az
intézményi elvárás rendszer elemeinek értelmezésére, kidolgozására: dokumentumelemzés
alapján belső elvárás – átfogalmazott elvárás – új belső elvárás megállapítására.
A vezetői önértékelési dokumentumok, kérdőívek kitöltése elkészül ebben a nevelési évben.
A kapott eredmények figyelembe vételével készíti el önfejlesztési tervét a vezető.
A nevelési év kiemelt területeinek ellenőrzési szempontjait is ezek tükrében állították össze a
munkaközösség tagjai.
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A tagóvodákba ellenőrzött pedagógusok a látogatásokat megelőzően megkapták a
megfigyelési szempontokat annak érdekében, hogy pedagógiailag megfelelő, jól átgondolt,
szakmai szempontokat tükröző tervezetet írhassanak a látogatási nap tevékenységeiről.
Az önértékeléshez kapcsolódó kitűzött célok, feladatok
- Iránymutatás az intézmény pedagógiai, szakmai munkájának fejlesztéséhez
- Az intézmény, vezető, pedagógus belső értékelése a kiemelkedő és fejleszthető területek meghatározása.
- Segíteni, a teljes körű intézményi önértékelést, az új törvényi előírások figyelembe vételével.
- Önfejlesztési program elkészítése
- Önfejlesztési terv elkészítése
- Segítséget nyújtani szakmai, módszertani kérdésekben, az intézményben folyó, önértékelési feladatok
elvégzéséhez.
Hiányosságok:
A felületen nem került elindításra sem a pedagógusok sem a vezető esetében az önértékelés. Az önfejlesztési
tervek nem kerültek feltöltésre.
Intézkedési terv:
Az önfejlesztési tervek felületre való feltöltése.
A következő nevelési évet illetően az önértékelést a foglalkozás időpontjának kitűzésével, felületen való
rögzítésével és az önfejlesztési terv feltöltésével kell megvalósítani a törvényi előírásoknak megfelelően.
A kiemelt feladatok ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok:
 Az intézményvezető munkatervében meghatározott ellenőrzési területekhez az ellenőrzés szempontjait
kidolgoztuk.


Az eljárásrendeket rögzítettük, közreadtuk.
Az ellenőrzések megszervezése: időpontok, személyek kijelölése megtörtént



A tapasztalatok rögzítése, összegzése megtörtént



Intézkedési terveket fogalmaztunk meg



Az előző nevelési év intézkedési terveiben meghatározott területek hiányosságainak pótlása, ellenőrzése
minden tagóvodában



Az ellenőrzési dokumentáció egységes külalakjának leszabályozása.

Szintek

Módszerek

Az Önértékelés folyamata a különböző szinteken
Pedagógus
Vezető

1. Dokumentumelemzés

1. Dokumentumelemzés

a. Az előző
pedagógusellenőrzés
(tanfelügyelet) és az
intézményi önértékelés
adott pedagógusra
vonatkozó értékelőlapjai
b. A tematikus tervek és
az éves tervezés egyéb
dokumentumai
c. Foglalkozás terv,
Tevékenységterv

a. Az előző vezetői ellenőrzés
(tanfelügyelet, szaktanácsadó)
és az intézményi önértékelés
adott vezetőre vonatkozó
értékelőlapjai
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Intézmény

1.
Dokumentumelemzés
a. Pedagógiai program

b. Vezetői pályázat/program

b. SZMSZ

c. Pedagógiai program,
SZMSZ

c. Egymást követő két
nevelési év munkaterve
és az éves beszámolók
(az mk. munkatervekkel
és beszámolókkal
együtt)
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d. egyéni fejlődési napló

d. Egymást követő két tanév
munkaterve és az éves
beszámolók

d. Továbbképzési
program – beiskolázási
terv

Csoportnapló

SZMSZ

e. Házirend

f. Gyermeki
produktumok

2. Interjúk

2. Óra/foglalkozáslátogatás

a. vezetővel

3. Interjúk

b. fenntartóval, csak akkor ha
intézményvezetőről beszélünk

f, A kiemelt területek
mérésének eredménye
öt nevelési évre
visszamenőleg
g. Pedagógus
önértékelés
eredményeinek
összegzése
h. Az előző
intézményellenőrzés
(tanfelügyelet) és az
intézményi önértékelés
értékelő lapjai

a. pedagógussal
b. vezetőkkel (int.vezető,
helyettes, mk. vezető)
4. Kérdőíves felmérések
a. önértékelő
b, munkatársi

c. vezető társakkal
3. Kérdőíves felmérések

i,. Elégedettségmérés

a. önértékelő
b. nevelőtestületi
c. szülői, csak a SZMK írásos
kérésére

c.Szülői a szülők kérésére

2. Interjúk
a. vezetővel - egyéni
b. pedagógusok
képviselőivel csoportos
c. szülők képviselőivel
– csoportos (SZMK)

Az önértékelési dokumentumok összegzése után készül el az ÖNFEJLESZTÉSI TERV az erősségek és
fejleszthető területek meghatározásával.
Önértékelést készítettek azok a pedagógusok aki a 2016/17-es évben minősítő eljárásban vettek részt, valamint
az előző nevelési évben már elkészült öt pedagógus önértékelése.
Vezetői önértékelést készített az intézményvezető és a tagintézmények vezetői.
Az intézményi önértékelésben éves szinten értékelendő területek értékelését is elvégezte minden tagóvoda. Az
eredmények összegzése folyamatban van.

Az intézményi önértékelés során éves
szinten értékelendő területek.
Az éves munkaterv összhangban van a
stratégiai dokumentumokkal és a
munkaközösségek terveivel.
A nevelési év végi beszámoló
megállapításai alapján történik a következő
nevelési év tervezése.
A pedagógiai programnak és az egyéni
fejlesztési terveknek megfelelően történik
az egyénre szabott értékelés, amely az
értékelő naplóban (feljegyzésekben)
nyomon követhető.
A gyermekek eredményeiről fejlesztő
céllal folyamatosan visszacsatolnak
szüleinek/gondviselőjének és az
életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

csokonai

újvárosi

kunszt

bem apó

zöldfa

viola

átlag

átlag

5

4

5

5

5

5

4,8

97%

4

4

5

5

5

5

4,7

93%

4

5

5

5

5

4

4,7

93%

4

4

5

5

5

3

4,3

87%
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formában gyermeknek.

Az intézmény vezetése és érintett
pedagógusa információkkal rendelkezik
minden gyermek szociális helyzetéről.

4

3

5

5

4

5

4,3

87%

A szülők a megfelelő kereteken belül részt
vesznek a közösségfejlesztésben.

3

4

4

4

4

3

3,7

73%

csokonai

újvárosi

kunszt

bem apó

zöldfa

viola

átlag

átlag

5

4

5

4

4

4

4,3

87%

1

5

4

3

3

5

3,5

70%

5

4

5

5

5

5

4,8

97%

5

4

5

4

4

4

4,3

87%

5

4

5

5

4

5

4,7

93%

5

4

5

5

4

4

4,5

90%

5

4

5

4

4

5

4,5

90%

5

4

5

5

5

5

4,8

97%

Nyilvántartják és elemzik az intézményi
eredményeket:
Helyben szokásos megfigyelésen, vagy
más alapon megszervezett mérések
eredményei
esetleges sport, más versenyeredmények:
országos szint, megyei szint, települési
szint elismerések.
6 éves kor után óvodában maradó mutatók,
elégedettségmérés eredményei (szülő,
óvodapedagógus, pedagógiai munkát
segítők) neveltségi mutatók.
A pedagógusok szakmai csoportjai maguk
alakítják ki működési körüket, önálló
munkaterv szerint dolgoznak. A
munkatervüket az intézményi célok
figyelembe vételével határozzák meg.
Az intézmény munkatársai számára
biztosított a munkájukhoz szükséges
információkhoz és ismeretekhez való
hozzáférés.
Az intézmény a helyben szokásos módon
tájékoztatja külső partnereit (az
információátadás szóbeli, digitális vagy
papíralapú).
A partnerek tájékoztatását és
véleményezési lehetőségeinek biztosítását
folyamatosan felülvizsgálják,
visszacsatolják és fejlesztik.
Az intézmény rendszeresen felméri a
pedagógiai program megvalósításához
szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a
hiányokat a fenntartó felé.
Az intézmény rendszeresen felméri a
szükségleteket, reális képpel rendelkezik a
nevelő-oktató munka humánerőforrásszükségletéről.
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A humánerőforrás szükségletben
bekövetkező hiányt, a felmerült
problémákat idejében jelzi a fenntartó
számára.

5

5

5

5

5

5

5,0 100%

Intézményi elvárásoknak való megfeleltetés támogatása

Feladatok megvalósulása (saját tagóvodára vonatkoztatva).
A gyermekcsoportok közösségfejlesztése

A közösségek fejlesztése érdekében szociometriai méréseket végeztünk. Az elvégzett
szociometria mérések eredményei a tagóvodák évértékelőjében csoportokra bontva
kimutatásra kerültek.
4. Az óvoda tanügy-igazgatási feladatai
4.1. Az óvoda belső szabályzó dokumentumaival és tanügyi nyilvántartásaival kapcsolatos
feladataink

A jogszabályváltozások, belső szabályozók nyomon követése folyamatos, hogy megfeleljünk
a törvényi előírásoknak.
4.2. Adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok elvégzése óvoda

Adatszolgáltatásra a nevelési év folyamán többször is sor került, amelynek eleget tettünk. Az
éves statisztikai adatszolgáltatásnál még fokozottabban kell ügyelnünk a pontos adatokra. Az
óvodai dokumentumokban, így a Csoportnapló, Felvételi és mulasztási napló, Fejlődési napló
adatai pontosak.
4.3. Oktatási azonosítószám megkérése a gyermekek számára

Az újonnan érkező gyermekek részére az előírásoknak megfelelően az óvodatitkár oktatási
azonosítószámot igényelt.
A gyermekek oktatási azonosítószámát a felvételi és mulasztási naplóban minden
óvodapedagógus felvezette.
4.4. A gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok

Feladat

Időpont

Felelős

1. Egyéni beszélgetés a valamely területen Folyamatosan történt
lemaradt,
illetve
részképesség a nevelési évben a
gyengeséget mutató gyermekek szüleivel. gyermekek fejlődése
érdekében.

fejlesztőpedagógus,
gyógypedagógus
óvodapedagógus

2. A Szakértői Bizottság tájékoztatása a
vizsgálatot igénylő gyermekekről.

intézményvezető
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3. A gyermekekről készült egyéni fejlődési
naplók ellenőrzése, különös tekintettel a
tanköteles gyermekekre
4. Az óvoda iskola előkészítő szerepe. Az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség.
Szülői értekezlet a nagycsoportos
szülőknek,tanítónők meghívása
5. Nyílt nap a nagycsoportokban, utána
csoportonkénti közös beszélgetés a
szülőkkel a látottakról.
6. Iskolalátogatás a nagycsoportos
gyermekekkel.

2016. 09.27.
2016. 11.27.
2017. 02.27.
2017. 05.27.

tagóvoda vezető

intézményvezető

2017. január 24.

tagóvodavezetők
óvodapedagóguso
k

2017. március 22.
2017.03.02. Katolikus
2017.03.16.Kertvárosi

óvodapedagóguso
k

2017.03.31. Belvárosi
7. A Szakértői Bizottságtól visszaérkezett
vizsgálati eredmények után a beiskolázási
munka
befejezése
az
óvodai
szakvélemények kiadásával.

2017.03.
folyamatosan, az
iskolák beiratkozási
időpontjához
igazodva

8. Az általános iskolába beiratkozott 2017.04.
gyermekek jelentése a kormányhivatal
felé

intézményvezető,
tagóvoda vezetők

intézményvezető

4.5. Tanköteles korú gyermekek iskolakezdési adatai
Pillangó
Maci
Csokonai
Mókus
Összesen
Nyuszi
Katica
Újvárosi
Fülesmackó
Összesen
Cseresznye
Kunszt
Kékszilva
Összesen
Hangya
Bem Apó Menőmanó
Összesen
Micimackó
Zöldfa
Pillangó
Összesen
Cica
Viola
Összesen
Mindösszesen

tanköteles
11
9
15
35
22
4
7
33
25
2
27
9
10
19
20
10
30
9
9
153

iskolába megy
10
9
6
25
18
3
0
21
19
0
19
0
8
8
18
4
22
7
7
102
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óvodában marad
1
0
9
10
4
1
7
12
6
2
8
9
2
11
2
6
8
2
2
51

iskolába megy %

óvodában marad %

71%

29%

64%

36%

70%

30%

42%

58%

73%

27%

78%
67%

22%
33%
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4.6. Új gyermekek felvételével kapcsolatos feladatok

Feladat
Nyíltnap a leendő óvodásoknak
1. Meghívás alapján részvétel bölcsődei szülői
értekezleten.
2. Óvodai ismertető küldése a bölcsődének.
3. Látogatás a bölcsődében a leendő
óvodásoknál.

Időpont

Felelős

2017.04.27.

tagóvoda vezető

2017.04.26.

intézményvezető

2017.04.03

óvodatitkár

2017.04.19.

A leendő kiscsoportos
óvónők

4. Tájékoztatás a beiratkozás rendjéről:
április vége
szórólapok kihelyezése az óvoda körzetének
lakóépületeiben és az óvoda bejáratán.
5. Új gyermekek jelentkeztetése az óvodai
május első hete
jelentkezés eljárásrendjének megfelelően.
6. Túljelentkezés esetén bizottság létrehozása,
május 4. hete
javaslattétel a gyermekek felvételére.
7. Szülők
tájékoztatása
a
felvételről,
május 4. hete
átirányításról, elutasításról.
8. Felvételt nyert gyermekek szüleinek a
június 1. hete
felvételi határozatok kiadása
9. A beiratkozott gyermekek jelentése a KIR
június 2. hete
felé, oktatási azonosítószám igénylése

óvodatitkár
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető

A 2017. május 02-05. időszakban a 2017/2018. nevelésre történő óvodai beiratkozás
megtörtént. Intézményünkbe 121 gyermeket írattak be.

5. Az óvoda feladatellátásának terve
5.1. Gyermeklétszám 2017.05.31. állapot szerint
Óvoda

Csoport
Létszám
szám

Csokonai Utcai Óvoda
4
Pillangó (vegyes)
Mókus (nagy-középső vegyes)
Nyuszi (középső-kis vegyes)
Maci (nagy)
ebből 3 évesnél fiatalabb
Újvárosi Tagóvodája

4

Nyuszi (nagy)
Katica (nagy-kis)
Fülesmackó (nagy-középső
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Nemzeti
etnikai
kisebbség

HH

HHH

SNI

Ebéd
előtt

BTMN hazam
enők

Ingyenes
étkezésben
részesülők

95
24
24
24
23
0

24
24
-

-

-

3
1
2
-

5
3
2
-

2
2
-

79
21
14
20
20
0

91
22
23*
22

10
2
5

4
2

4
1
2

8
2
2
4

8
2
2

1
1
-

81
16
25
21
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vegyes)
Pillangó (középső-kis vegyes)

24
0

3
-

2
-

1
-

-

4
-

-

Kunszt Utcai Tagóvodája
3
Cseresznye (nagy)
Kékszilva (középső-kis vegyes)
Zöldalma (kis)
ebből 3 évesnél fiatalabb
Bem Apó Utcai
Tagóvodája
3
Hangya (nagy-középső vegyes)
Szivárvány (középső-kis vegyes)
Menőmanó (nagy-kis vegyes)
ebből 3 évesnél fiatalabb

73
25
25*
23
0

-

-

-

2
2
-

5
5
-

1
1
-

61
20
19
22
-

14
1
6
7
-

12
2
4
6
-

3
2
1
-

5
3
2
-

9
3
1
5
-

1
1
-

Zöldfa Utcai Tagóvodája
3
Micimackó (nagy)
Pillangó (nagy-középső vegyes)
Katica (kis)
ebből 3 évesnél fiatalabb

69
20
24
25
-

8
3
5
-

9
3
1
5
-

-

5
1
1
3
-

7
4
2
1
-

-

Viola Utcai Tagóvodája
Cica (vegyes)
ebből 3 évesnél fiatalabb
Összesen

1

23
23

16
16

8
8

1
1

3
3

4
4

-

23
23

18

412

72

33

8

26

38

4

299

ebből 3 évesnél fiatalabb

19
-

56
19
18
22
60
18
21
21
-

*A csoport létszámából 1 gyermek jogviszonya szünetel

A 2016-2017-es nevelési év során x számú gyermek ment el óvodáinkból, másik településre
költöztek. Betegség miatt felmentést kapott az óvodai nevelés alól 2 fő.
5.2. SNI gyermekek gyógypedagógiai és mozgásterápiás ellátása a tagóvodákban

Balatoniné
Morvai Valéria
Csokonai
Újvárosi
Kunszt
Bem
Apó
Zöldfa
Viola

Ács
Tiborné

Balogh István
Mihályné

2
9
1
4
5
3
24

András
Istvánné
3

1
3
3

4

2
4
1
4
3
1
15

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztését 4 szakemberrel valósítottuk meg. Két
külsős: Ács Tiborné és Balogh István Mihályné gyógypedagógust foglalkoztattunk. A
logopédiai fejlesztéseket Balatoniné Morvai Valéria gyógypedagógus, logopédus, a
mozgásfejlesztést pedig András Istvánné gyógytestnevelő látták el tagóvodáinkban.
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5.3. Logopédiai ellátásban részesült gyermekek létszáma:

Csokonai
Újvárosi
Kunszt
Bem Apó
Zöldfa
Viola

Tagóvodában

Szakszolgálat által

0
3
2
3
12
3

12
5
10
9
9
2

5.4. A tagóvodában ellátott BTMN fejlesztésben részesülő gyermekek létszáma:

Csokonai
Újvárosi
Kunszt

5
9
5

Bem Apó
Zöldfa

8
6

Viola

3

Horváth Márta
Nagy Anett
Dr. Bóta Zoltánné
Kovácsné Glonczlik Edit
Rakovics Brigitta Éva
Kovácsné Páli Mária
Bagóné Bagi Beáta
Temesváriné Bánfalvi Tímea

5.5. Tehetségműhelybe járó gyermekek létszáma

Csokonai - Anyanyelvi

12

Újvárosi – Kézműves

12

Kunszt - Környezeti

25

Bem Apó - Mozgásos
Zöldfa - Környezeti

10
14

Horváth Márta, Petrovicsné
Katus Gabriella
Nagy Anett
Korsós Andrea
Kovácsné Glonczlik Edit, Dr.
Bóta Zoltánné
András Istvánné
Kovácsné Páli Mária
Bagóné Bagi Beáta

Az intézmény nevelési/fejlesztési eredményei
Az intézmény által elért eredmények a vizsgált időszakban.
Ssz.

1.
2.

Az intézmény által elért eredmények alakulása…
Beiskolázási adatok:
Tanköteles korú gyermekek száma
Iskolai tanulmányaikat elkezdők száma, aránya
Óvodában maradtak száma, aránya
Neveltségi szintmérés intézményi átlag eredményei
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Adat
fő

%

153
102
51

67%
33%
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3.

4.

5.

6.

7.

Ssz.

Normához szabályhoz, szokáshoz való viszony
(egészségügyi szokások, önkiszolgálás, viselkedési
normák)

70%

Társas kapcsolatok (gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek,
gyermek-közösség kapcsolata)

75%

Tevékenységekhez való viszony (önként vállalt, kötelező
jellegű, közösségért végzett)
Iskolák elégedettségi mutatói
Beszédkészség
Nagymozgás (testnevelés, sport)
Kismozgás, finommozgás (kézügyesség, ábrázolás)
Problémák felismerése és megoldása
Matematikai készségek
Játéktevékenység
Környezet megismerése
Település szintű "versenyeken" részt vett gyermekek
száma
Sportverseny
Rajzverseny/pályázat
Egyéb verseny
Település határain túl "versenyeken" részt vett
gyermekek száma
Sportverseny
Rajzverseny/pályázat
Egyéb verseny
Óvodai tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett
gyermekek száma
Tehetséggondozó foglalkozásokon részt vett
gyermekek száma
Vízhez szoktató úszás
Sakk
Gyermektánc
Ovi-foci
Balett
Egyéb
Felzárkóztató foglalkozáson részt vett gyermekek
száma
Logopédiai fejlesztés
Gyógytestnevelés
Fejlesztő pedagógia
Gyógypedagógiai fejlesztés
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése/fejlesztése
Az intézmény által elért eredmények alakulása…
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68%
77%
84%
76%
75%
78%
84%
84%

82
80
61

16
4
40
67

29
7
14
69
11
72

56
28
33
15
27
Adat(412)
fő
%
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8.

9.

Speciális fejlesztésben részt vett gyermekek
száma/aránya
Nemzetiségi nevelés
Zöld óvodai program
Madárbarát óvodai projekt
Dohányzást megelőző óvodai projekt
Szív kincsesláda projekt
Mozgáskotta
Lábtorna
Gyermekrendezvények és programok száma
Múzeumlátogatások, múzeumpedagógia foglalkozások
Színházlátogatások, műsoros rendezvények
Élményszerző kirándulások

72
343
133
134
24
24

18%
84%
…..
33%
33%
6%
6%
10
4
21

Szülők részvételével lebonyolított rendezvények és
programok száma
10. Hagyományápoló ünnepek és rendezvények
Kulturális (színház és múzeumlátogatás, stb.)
Élményszerző kirándulások
Fluktuáció
Más tagóvodába átvitt gyermekek száma
11. Más óvodába átvitt gyermekek száma
Más tagóvodából hozzánk átiratkozott gyermekek száma
Más óvodából hozzánk átiratkozott gyermekek száma

5-10
1
2
1
-

5.6. Humánerőforrás

Humánerőforrás a 2016/2017-es nevelési évben:
Személyi
feltételek
Kalocsa

Óvodapedagógus

Pedagógiai
asszisztens

Dajka

Óvodatitkár

Adminiszt
rátor

Fűtő,
karbantartó

Összesen

38

4

20

1

2

2

67

Kiegészítés: a kalocsai óvodáknál a 38 főből 1 fő gyógypedagógus, logopédus szakon.
A nevelési év folyamán minősítési eljárásban résztvevők: dr. Nyámádiné Pásztor Mária
Mátrai Éva Katalin
Kovácsné Glonczlik Edit
Simon Sándor Róbertné
Szarvas Ildikó
Botos Emma
Gausz Jánosné
Petrovicsné Katus Gabriella
Minősítési eljárásra jelentkezők gyakornok:

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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Az életpályamodell bevezetése óta, 2014-től kezdődően 29 fő óvodapedagógus esett át sikeres
minősítésen és 1 fő óvodapedagógus minősítő vizsgán. Ez intézményi szinten 79 %-os
teljesítés.
Az idei nevelési évben nyugdíjba vonuló kollégák:
Lakatos Gáborné
Lelesz Jánosné
Tóth Lászlóné
Mészárosné Huszti Anikó
Jubileumi jutalomban részesülő kollégák:
25 éves jubileumi jutalom:
- Csere Andrásné adminisztrátor
- Rátkainé Major Erzsébet óvodapedagógus a Zöldfa Utcai Tagóvodából
- Veresné Nyitrai Krisztina dajka a Kunszt Utcai Tagóvodából
30 éves jubileumi jutalomban részesülő kollégák:
- Deák Tamás Jánosné óvodapedagógus az Újvárosi Tagóvodából
- Városi Antalné dajka a Zöldfa Utcai Tagóvodából
40 éves jubileumi jutalomban részesülő kollégák:
- Mészárosné Huszti Anikó óvodapedagógus a Zöldfa Utcai Tagóvodából
- Benke Mónika Veronika óvodapedagógus a Kunszt Utcai Tagóvodából
- Horváth Tiborné dajka a Zöldfa Utcai Tagóvodából
- Horváth Tibor Attiláné dajka az Újvárosi Tagóvodából
A pedagógus napon elismerésben részesültek:
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
András Istvánné
Gausz Jánosné
Hajdúné Kiss Anikó
Kovácsné Páli Mária
Mátrai Éva Katalin
Dr. Nyámádiné Pásztor Mária
Szabóné Juhász Ildikó
Tóth Erika
KISGYERMEKNEVELŐK
Farkasné Huszár Alexandra
Pásztor-Haverpus Angéla
DAJKA NÉNIK
Bagi Zoltánné
Havasi Ferencné
Katus Anikó
Vajdáné Szűts Mária
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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A tagóvodákban a nevelési év folyamán fogadott kötelező közösségi szolgálatra jelentkező
középiskolások létszáma:
Bem apó: 2 fő (Kossuth Zsuzsanna középiskola, Dózsa Szakiskola)
Újvárosi: 5 fő (Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium és Szakiskola)
Csokonai: 5 fő (Dózsa Szakiskolából, Szekszárdról, Budapestről)
Bölcsőde: 2 fő
Bölcsőde
Humán erőforrás 2016/2017
A bölcsődei csoport ellátásához a következő személyi feltételek állnak a rendelkezésünkre:
bölcsődei/időszakos csoport
kisgyermeknevelők
bölcsődei dajka/segítő
3db /1 db
8 fő
1 fő/ 2 fő
Nyuszi csoport
Maci csoport
Süni csoport

Lovász Csabáné
Tuchardt Nelli
Tóth László Jenőné
Farkasné Huszár Alexandra
Endrődi Veronika
Pásztor-Haverpus Angéla

Bambi csoport

-

Jámbor Andrea
Matos Zoltánné

de. Tolnainé K. Sarolta
du. Lukács Sándorné
Vargyas Lászlóné
Vargyas Lászlóné
de. Tolnainé K. Sarolta
du. Lukács Sándorné

Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok (óvónők, adminisztrátorok, dajkák,
gondozónők, egyéb dolgozók évente) folyamatosan történnek.
Tüdőszűrő évente a foglalkozás egészségügyi vizsgálattal egy időben folyamatosan
történnek.
Munka és balesetvédelmi oktatás 2016.12.16-án, nevelés nélküli munkanap keretében
az intézmény teljes alkalmazotti köre részvételével megtörtént.

5.7. Továbbképzések

Továbbképzés neve
HACCP/higiéniai oktatás
óvodákban, iskolákban
dolgozóknak
„Az óvodapedagógus jobb keze
a dajka!” VI. Országos Dajkakonferencia
Tehetségekért-felkészítés a
felismeréstől a komplex
fejlesztési lehetőségekig című
30 órás akkreditált továbbképzés

Résztvevő neve
Kovács Jánosné

Időpont
2016. 08. 26

Óraszám

Csorba Anikó
Vajdáné Szűts Mária

2016. 10. 15.

-

Polyákné Szirtes Mónika
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Gausz Jánosné
Sésztó Angéla
Győri Annamária
Korsós Andrea

2016. 11.
05-06- 11ig

30 óra

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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"MesÉLJ jogosan " Gyermekjogi Szakmai Nap
Pedagógusok felkészítése a
minősítésre-nemzetiségi
Intézményi önértékelés
Tehetséggondozás/Demeter
Lázár Katalin
Konfliktuskezelés

Intézményvezetők felkészítése a
tanfelügyeletre
Kiemelt figyelmet igénylő
gyermekekről
Tehetséggondozás

Önértékelés - Lendvai Lászlóné
módszertani előadása
Az óvodavezető jobb keze az
Óvodatitkár
Digitális szakadék csökkentése
„Megújuló oktatás 2011-2017”
szakmai konferencia

Elektronikus napló vezetése
Paksi Napsugár Óvoda

Polyákné Szirtes Mónika
Botos Emma
Gadaneczné Kozma Christa
Petrovicsné Katus Gabriella

2016.10.06.

Minden óvodapedagógus

2016.10.12.
2016.10.26.
2016.11.02.

Minden óvodapedagógus

2016.10.10.

Bagóné Bagi Beáta
Törökné Romsics Anita
Botos Emma
Szundi Judit
Simon Sándor Róbertné
Szabóné Juhász Ildikó
Deák Tamás Jánosné
Tóth Erika
Gadaneczné Kozma Christa
Rakovics Brigitta Éva
Katus Györgyné
Kovácsné Glonczlik Edit
Gausz Jánosné
Nagy Anett
Sésztó Angéla
Kovácsné Glonczlik Edit
Rózsa Ferencné
Horváth Márta
Petrovicsné Katus Gabriella
Minden óvodapedagógus

2016.12.06.

Szabóné Korsós Andrea
Katus Györgyné
Szundi Judit
Rózsa Ferencné
Kovácsné Páli Mária
Törökné Romsics Anita
Rakovics Brigitta
Gadaneczné Kozma Christa
Sésztó Angéla
dr. Nyámádiné Pásztor Mária
Szundi Judit
Mátrai Éva
Tóth Györgyné
Deák Tamásné
Rátkainé Major Erzsébet
Rakovics Brigitta Éva
Sésztó Angéla

2017.02.24.

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

10 óra

4 óra

2016.12.13.
2016.12.01.

2016.12.07.

2017.02.03.

2017.02.07.02.23.
2017.05.23.

8 óra

35

2017.06.02.
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5.8. Felelősök rendszere

Ellátandó feladat
Tehetséggondozó
Szakmai
munkaközösség

Belső gondozói
munkacsoport

Belső Ellenőrzési
munkacsoport

"Óvoda-iskola
átmenet"
munkacsoport

Vezetői Tanács Vezetői
munkacsoport

Önértékelési

Megbízott neve
Horváth Márta
András Istvánné
Korsós Andrea
Nagy Anett
Sésztó Angéla
Mátrai Éva
Bagóné Bagi Beáta
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Rózsa Ferencné
Hajdúné Kiss Anikó
Gadaneczné Kozma Christa
Kovácsné Glonczlik Edit
Mészárosné Huszti Anikó
Polyákné Szirtes Mónika
Szabóné Juhász Ildikó
Lovász Csabáné
Katus Györgyné
Szundi Judit
dr. Nyámádiné Pásztor Mária
Gausz Jánosné
Rakovics Brigitta Éva
Deák Tamásné
Vén Attiláné
Benke Mónika
Sésztó Angéla
Rátkainé Major Erzsébet
Kovácsné Páli Mária
Szabóné Juhász Ildikó
Lovász Csabáné
Balatoniné Morvai Valéria
Tóth Erika
Márin Diána
Gubány Anita
Szarvas Ildikó
Korsós Andrea
Botos Emma
Törökné Romsics Anita
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Katus Györgyné
Szundi Judit
Rakovics Brigitta
Deák Tamásné
Benke Mónika
Rátkainé Major Erzsébet
Szabóné Juhász Ildikó
Lovász Csabáné
Minden óvodapedagógus
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félévente
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félévente

félévente
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munkacsoport
Gyermekvédelmi felelős

Rózsa Ferencné
Hajdúné Kiss Anikó
Sésztó Angéla
Gadaneczné Kozma Christa
Polyákné Szirtes Mónika
Szabóné Juhász Ildikó
Endrődi Veronika
Tűzvédelmi felelős Rózsa Ferencé
Gadaneczné Kozma Christa
Szarvas Ildikó
Kovácsné Glonczlik Edit
Bagóné Bagi Beáta
Szabóné Juhász Ildikó
Tóth László Jenőné
Munka- és
Rózsa Ferencné
balesetvédelmi
Gadaneczné Kozma Christa
felelős
Szarvas Ildikó
Kovácsné Glonczlik Edit
Bagóné Bagi Beáta
Szabóné Juhász Ildikó
Tóth László Jenőné
Egészségügyi felelős Szundi Judit
Rakovics Brigitta
Deák Tamásné
Botos Emma
Polyákné Szirtes Mónika
Péteri Tímea
Tóth László Jenőné
Könyvtáros
Simon Sándor Róbertné
Gubány Anita
Mátrai Éva
Nagy Anett
Polyákné Szirtes Mónika
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Endrődi Veronika
Továbbképzési
Szundi Judit
felelős
Rakovics Brigitta
Deák Tamásné
Benke Mónika
Rátkaié Major Erzsébet
Szabóné Juhász Ildikó
Lovász Csabáné
Szertár felelős
Győri Annamária
András Istvánné
Szarvas Ildikó
Mátrai Éva
Polyákné Szirtes Mónika
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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évente
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évente

évente
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Vargyas Lászlóné
Alapítványi
tájékoztató

Faliújság és
dekoráció

Pályázati figyelő

Óvoda újság

Ételminta felelős

Konyhás dajka

Katus Györgyné
Horváth Márta
Rauschné Zách Magdolna
Dr. Bóta Zoltánné
Gubány Anita
Kovácsné Páli Mária
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Endrődi Veronika
Győri Annamária
Gausz Jánosné
Rauschné Zách Magdolna
Botos Emma
Mátrai Éva
Kovácsné Páli Mária
Törökné Romsics Anita
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Farkasné Huszár Alexandra
Tóth László Jenőné
Petrovicsné Katus Gabriella
dr. Nyámádiné Pásztor Mária
Rakovics Brigitta
Tóth Györgyné
Hajdúné Kiss Anikó
Benke Mónika
Kovácsné Páli Mária
Szabóné Juhász Ildikó
Rózsa Ferencné
Tóth Erika
Nagy Anett
Sésztó Angéla
Botos Emma
Kovácsné Páli Mária
Kováts Ágnes
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Széles Tünde
Vörös Mónika
Mercs Györgyné
Horváth Tibor Attiláné
Süvöltős Éva
Kovács Jánosné
Péteri Tímea
Széles Tünde
Vörös Mónika
Nagy Józsefné
Horváth Tibor Attiláné
Süvöltős Éva
Kovács Jánosné
Korsósné Daróci Tímea
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félévente

havonta illetve
aktualitásnak
megfelelően

havonta - folyamatosan

félévente

naponta

naponta
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Informatika felelős, Dr.Nyámádiné Pásztor Mária
Eseményterv felelős Simon Sándor Róbertné
Gausz Jánosné
Nagy Anett
Vén Attiláné
Benke Mónika
Rátkainé Major Erzsébet
Kovácsné Páli Mária
Szabóné Juhász Ildikó
Pásztor-Haverpus Angéla
Tuchardt Nelli
Adminisztráció,
Jámbor Andrea
térítési díj beszedés Lovász Csabáné
a bölcsődében
Névsor jelentése
Lovász Csabáné
TEVADMIN
Jámbor Andrea
jelentéshez a
Tuchardt Nelli
bölcsődében
HACCP
Szundi Judit
Széles Tünde
Bagi Zoltánné
Benke Mónika
Rakovics Brigitta
Mercs Györgyné
Szabóné Juhász Ildikó
Korsósné Daróci Tímea
Vargyas Lászlóné

naponta

5.9. Programok, Ünnepek

1.

Időpont
szeptember

2

október

3.

november

Rendezvény
„Te is lehetnél” fesztivál
Autómentes nap
Paprikás Hétpróba
Sport nap
Benedek Elek Mesenap
Zenei Évszaknyitó – ŐSZ
Madarász ovi nagyoknak
Őszi játszóház
Idősek Világnapja
Állatok Világnapja
Őszi délután (bölcsőde)
Paprika szedés
Ügyes kezek-tehetségműhely
Márton nap
Múzeum
Nyugdíjasok köszöntése
Magyar Nyelv napja
Alapítványi Bál
Visky Károly Múzeum

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Felelős
Minden
óvodapedagógus

Minden
Óvodapedagógus

Minden
Óvodapedagógus
Minden dolgozó
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4.

december

5.

január

6.

február

7.

március

8.

április

9.

május

10. Június

Színházlátogatás
Őszi játszóház
Mikulás
Zenei Évszaknyitó – TÉL
Visky Károly Múzeum
Karácsonyi Forgatag
Adventi játszóház
Karácsonyi műsor
Mézeskalács sütés
Vízkereszt
Színházlátogatás
Visky Károly Múzeum
Farsang
Múzeum
Kiszebáb
„Szeresd, óvd, védd!” Környezeti
vetélkedő
Színházlátogatás
Víz világnapja
Mesetúra
Március 15.
Múzeum
Zenei év szaknyitó
Tavaszi játszóház
Területi mesenap
Tehetségnap
Egészséghét
Nyílt napok a leendő kiscsoportosoknak
Egészséghét
Gyermekdal napja
A Föld Napja
Nemzetiségi nap
Bölcsődék Napja (bölcsőde)
Jótékonysági műsor
Anyák napja
Madarak és Fák napja
Gyermeknap
Évzáró
Ovis fesztivál-Hunyadi pálya
Könyvhét a Sétáló utcában
Városi pedagógus nap
Nemzeti Összetartozás Napja
Versmondó verseny

Minden
óvodapedagógus

Óvodapedagógusok

Minden
óvodapedagógus

Minden
óvodapedagógus

Minden
óvodapedagógus

Minden
óvodapedagógus

Minden
óvodapedagógus

5.10. Kirándulások

TAGÓVODA
1. Kunszt
2. Zöldfa

CSOPORT
Cseresznye
Pillangó

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

CÉL
Mecsek-Óbánya
Bátya
47

ÉVÉRTÉKELŐ 2016-2017. nevelési év
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Újvárosi
Viola
Bem apó
Zöldfa
Újvárosi
Újvárosi
Zöldfa
Csokonai
Zöldfa
Csokonai
Bem apó
Kunszt
Bem apó
Csokonai
Viola
Újvárosi

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zöldfa
Csokonai
Újvárosi
Bem apó
Csokonai
Kunszt

Fülesmackó
Cica
Hangya
Micimackó, Pillangó
Fülesmackó
Pillangó
Bábcsoport
Mókus
Micimackó, Pillangó
Maci
Hangya
Cseresznye
Szivárvány
Nyuszi
Cica
Nyuszi
Micimackó, Pillangó,
Katica

Mókus
Fülesmackó
Hangya
Pillangó
Cseresznye

Paprikakutató
Paprikakutató
Bakodpuszta
Bakodpuszta
Homokmégy
Nagykarácsony
Kecskemét
Duna part
Meszes
Drágszél
Kisfoktő
Öregcsertő
Bakodpuszta
Kisfoktő
Gombolyag
Szeged
Meszes
Kecskemét
Dunapataj
Szelíd
Hajós
Homokmégy

5.11. Az óvoda újság - Csicsergő

A nevelési év folyamán kiadott példányok száma: 2
Őszi szám: Nyelvi fejlődés segítése óvodás korban
Tavaszi szám: A gyermekek és az állattartás
6. Karbantartások, felújítások, beszerzések
Óvodavezető iroda
- Tablet

Csokonai
- Laptop
- Vízelvezető rácsok elhelyezése
- Terasz csatornázása, hófogó felszerelése
- Mókus csoport mosdófelújítása, öltöző metlakizása, meszelése
Újvárosi
- Laptop
- Porszívó
- nyári festés ütemezése lezárás előtt
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje
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- rovar és rágcsáló irtás ütemezése lezárás előtti utolsó péntek
- az épület madárdeszkáinak felújítása és az udvari játékok javítása karbantartása.
Kunszt
- Laptop
- Apróbb javítási munkák: csapok javítása, mókuskerék javítása
- DÉMÁSZ biztosíték csere
- Dugulás elhárítás
- Permetezés
- Tetőszigetelés, festés
- Porszívó
Bem Apó
A nevelési év folyamán megvalósult beszerzések, karbantartások, felújítások:
Ételmintás tároló hűtőszekrény
30 db bögre
10 db kancsó
1 db laptop
Ételmintás üvegek, ételmintás tasak
Tetőszigetelés javítása
Nyári felújítási terv:
Az Önkormányzati nyertes pályázatból fűtés korszerűsítése és nyílászárók cseréje
Zöldfa
A használhatatlanná vált eszközök pótlása folyamatosan történik.
- Laptop
- A takarékos működés minden dolgozó kötelessége.
- Gyermek poharak, tányérok cseréje, vásárlása.
- Tálaló edények, konyhai eszközök vásárlása
- Zárt udvarok betonfelületének javítása
- Szemetes kosár és kerékpártároló térkövezése megtörtént
- Új foci kapu készült a hátsó udvarra, biztonságos rögzítéssel.
- Új fejlesztő szoba kialakítása, felszerelésének újítása megtörtént
- 3 fázisú saválló mosogatómedence beszerzése
- Beépített szekrények készíttetése a tornaszobába
Viola
2016/17. nevelési év folyamán tornaterem és ebédlő mennyezete javításra került. Hordozható
telefon, ruter és egy Wifi kiépítése; új hűtőszekrény, laptop, mikrohullámsütő; virágszegély
festés, tetőszigetelés
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ÉVÉRTÉKELŐ 2016-2017. nevelési év
7. A feladatok végrehajtásának ellenőrzése
7.1. Pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai.

Az ellenőrzésre jogosultak az intézményvezető az általános helyettesek a tagóvoda vezetők és
a munkaközösség vezetők.
Mit?
Felvételi és mulasztási
napló

Hogyan?

Hol?

Mikor?

minden csoportban

2016.-17
szeptember
december,
február, május

tagóvodavezető

2016.
október

tagóvodavezető,
bölcsőde szakmai
vezető

dokumentum
elemzés

Ki?

A beszoktatás folyamata,
szokásrendszer alakítása.
Csoportnapló.

megfigyelés,
dokumentumelemzés

Csoportnapló
nevelési tervek,
projekttervezés
megvalósítása

dokumentum
elemzés

minden csoport

2016.
november,
2017. május

tagóvodavezető,
bölcsőde szakmai
vezető

A szülőkkel való
kapcsolattartás:
játszóházak, közös
programok,
elégedettségmérés.
Iskolába lépéshez
szükséges fejlettség
ellenőrzése, értékelése

megfigyelés,
fényképek
megbeszélés

minden csoportban

a közös
programok
után évente 1x

tagóvodavezető,
bölcsőde szakmai
vezető

dokumentumelemzés
(egyéni
fejlettségmérő lapok,
DIFER),
megfigyelés,
elemzés, értékelés
megbeszélés,
dokumentumelemzés,
megfigyelés

nagycsoportban

2016.
szeptember
2017. január
eleje

tagóvodavezető és
munkaközösség
vezető (BGR)

minden csoportban

2017. január,
február,
március

intézményvezető,
tagóvodavezető,
munkaközösség
vezető, bölcsőde
szakmai vezető
BGR csoportvezető
vagy megbízottja,
tagóvodavezető
bölcsőde szakmai
vezető
intézményvezető,
tagóvodavezető,
munkaközösség
vezető, bölcsőde
szakmai vezetője
intézményvezető,
tagóvodavezető,
munkaközösség
vezető,

Anyanyelvi játékok

kiscsoportban

Fejlődési naplók
vezetése, szülői
tájékoztatók vezetése

dokumentumelemzés

Ének, zene, énekes
játékok, gyermektánc

csoportlátogatás
dokumentumelemzés,
megbeszélés

minden csoportban

2017. január,
február,
március

Baleset megelőzés
tervezése,
dokumentálása

önértékelés, éves
tervek

csoportonként
óvodai szinten

2017.
május

A nevelési év értékelése

dokumentumelemzés,
az éves intézményi
munkatervben
kitűzött célok,
feladatok és a

tagóvodavezetők év
végi értékelése

2017. június

minden csoportban
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2017. januárfebruár áprilismájus

intézményvezető,
tagóvodavezető,
munkaközösség
vezető, bölcsőde
szakmai vezető
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ÉVÉRTÉKELŐ 2016-2017. nevelési év
beszámolók
figyelembevételével
az eredmények és
hiányosságok
megállapítása.

2.

Mit?
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
státuszát igazoló jegyzői határozatok, valamint szülői nyilatkozatok
megléte és érvényessége.
Iratkezelés, iktatás pontossága.

Mikor?
2016.
szeptember első
hete
2016. november

3.

Térítési díjak beszedése, lemondott napok jóváírása.

2017. január,
február, március,
április

1.

Felelős
tagóvodavezetők,
bölcsőde
szakmai vezető
tagóvodavezetők,
bölcsőde
szakmai vezető
tagóvodavezetők
vezető, bölcsőde
szakmai vezető

7.2. Belső gazdasági, ügyviteli ellenőrzés
Mit?
1.

2.

Mikor?

Leltár az önkormányzat leltározási szabályzata
alapján

2016. december 3. hete

Energiafelhasználás

2017. január

2017.január

Felelős
tagóvodavezetők
vezető, bölcsőde
szakmai vezető
tagóvodavezető,
bölcsőde szakmai
vezető

8. A nyári életre való felkészülés
A kiscsoportos csoportnaplóba megterveztük a nyári életet. gyermekeinknek biztosítjuk, hogy
minél több időt tölthessenek a szabadban. Játékok, programok szervezésével színesítjük,
gazdagítjuk a nyári életet. Balesetmentes nyári életre felkészítjük gyermekeinket.
A szabadságos tervek elkészültek a dolgozók igényeinek figyelembe vételével. A nyári
csoport elosztásokat megszervezték a tagóvodavezetők és minden esetben biztosították az
óvónői jelenlétet. Megszervezték a nyári nagytakarítás ütemezését. A rovarirtás időpontját az
intézményvezetővel egyeztették.
A nyári balesetek megelőzése érdekében felelevenítettük a balesetvédelmi szabályokat.
A lezárás idejére szükséges esetben gondoskodtak a gyermekek elhelyezéséről másik
óvodában a szülő kérésének megfelelően.

Kalocsa, 2017.08.31.
………………………………………..
Katus Györgyné
intézményvezető
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