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Helyzetelemzés:

Az intézmény feltételrendszere
Az általam 2012. augusztus 01-től vezetett intézmény a nevelési év első napján 98 gyerekkel kezdte az
oktató-nevelő munkát. Szeptember 1-én két dolgozó került határozatlan idejű kinevezésre. Egy óvónő,
1

Csákiné Győri Emese, illetve egy dajka, Siroki Csabáné. Egy dolgozó pedig szerződéssel kezdhette
meg az új tanévet. Két dolgozó 25 éves jubileumi juttatásban részesült.
Létszámunk az év során a fenntartó által biztosított közcélú dolgozókkal is bővült. Nagy segítségünkre
voltak az udvaron végzett munkára, valamint az adminisztratív munkára biztosított személyek,
köszönjük a fenntartónak, a Bocskaikerti Községi Önkormányzatnak.
Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan most is négy vegyes életkorú csoport kezdte meg a
tanévet, amelyet 8 fő óvónő, 4 fő dajka és egy takarító- és egyéb kisegítő látott el. A csoportok
alakulása a következő volt a tanév elején:
Gyöngyvirág csoport:

26 fő

Margaréta csoport:

23 fő

Pillangó csoport:

24 fő

Szivárvány csoport:

25 fő

Ezt a létszámot később sikerült 106 főre növelnünk. Így a normatívát már az utóbbi, magasabb
létszámra tudtuk megkérni. Intézményünkben működő családi napköziből a kicsik folyamatosan
érkeznek a tanév során, önálló, szobatiszta és kialakult napirenddel, zökkenőmentesen kerültek át az
óvodába.

Óvodánk pedagógiai tevékenysége
Óvodánk ebben az évben továbbra is az Epochális Nevelési Programmal dolgozott, vegyes életkorú
csoportokban, valamint megvalósult mind a négy csoportban a kompetencia alapú nevelés is.
Célunk továbbra is:
 Egyéni képességfejlesztés
 Mély természetszeretet kialakítása, környezetvédelem
 Logikus gondolkodás, problémamegoldó képesség fejlesztése
 Helyes viselkedési szabály kialakítása
 Néphagyomány ápolása
Folytattuk:






A Kompetencia alapú nevelést a TÁMOP 3.1.4. pályázat alapján.
Egyéni képessége fejlesztettünk, IPR (felzárkóztató programot).
Kiemelten odafigyeltünk az előző évben jelentkezett gyengeségeinkre. Ilyen például:
o Testnevelés szabálytudat erősítése
o Neveltségi szint fejlesztése
A gyermek iskolai életre való felkészítés intenzitásának növelését.
A munkatervben leírtak maradéktalan megvalósítását.

Sajnos a tehetséggondozást nem sikerült teljes bevezetése, de a következő tanévben már igyekszünk
teljes mértékben megvalósítani.
Az intézmény külön foglalkozásai ebben a tanévben:



Református hittan
Katolikus hittan
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Logopédia
Ovifoci
Vitamintorna
Óvodai angol
Óvodai német
Néptánc oktatás

Eseményeink, hagyományaink:

Augusztus
Ezt a hónapot a korábbi évekhez hasonlóan, a régi gyerekek visszaszokatásával kezdtük összevont
csoporttal.
Megünnepeltük augusztus 20-át, verseket, dalokat, népi gyermekjátékokat adtak elő a gyerekek igen
nagy sikerrel.
A hónap végén, augusztus 28-án megtartottuk a tanévnyitó nevelési értekezletet. Összeállítottuk az
éves eseménynaptárunkat és megválasztottuk ki miért felel és kiosztásra kerültek a megbízási
szerződések is a TÁMOP 3.1.4. alapján.

Szeptember
Elkezdődött az új gyerekek beszoktatása, a szokás- és a szabályrendszer kialakítása. A beszoktatás
ideje alatt óvodánk nyitott a szülők számára.
2013. szeptember 12-én és 13-án megtartottuk első szülői értekezletünket.
Jelen voltunk az önkormányzat által rendezett Kisasszony napi rendezvényen, ahol a Gyöngyvirág
csoport néptánccal kedveskedett a közönségnek. Szeptember 24-től 28-ig Ovitamin (egészséges
életmódra nevelés) hetet, 27-én pedig nyílt szüreti mulatságot tartottunk.
Az óvónők gyermekrajz, termésbáb kiállítást szerveztek, a Pillangó csoport pedig hagyományőrző
szüreti mulatsággal és népi gyermekjátékokkal kedveskedett.
Felvettük a kapcsolatot a Nevelési Tanácsadó szakembereivel. Megkezdtük a dokumentumok
vezetését, statisztika összeállítását, valamint elkészült a MIP Munkaközösség, a gyermekvédelem, a
Szülői Munkaközösség, illetve a védőnői munkatervek is.

Október
4-én az Állatok Világnapján kirándulni ment az óvoda a Hortobágyi Nemzeti Parkba, ahol fergeteges
napot töltöttünk.
A csoportokban elkezdődött a képességfejlesztések, az Epochák. Határidőre elkészült az óvodai
statisztika.
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November
22-én ellátogatott hozzánk az Ákom-Bákom Bábszínház.
30-án kompetencia alapú nyílt bemutató foglalkozást tartott a Margaréta csoport.
Sikeres, tudásban gazdag foglalkozást láthattunk. Ebben a hónapban elkezdődtek a Difer mérések,
illetve az intézménybe járó gyerekek feltöltése a KIR rendszerbe, oktatási azonosító kérése minden
gyermek számára.
December
6-án nagy-nagy várakozással telve vártuk Tompetiéket és a Télapót. 7-én meghívást kaptunk a Németh
László Általános Iskolába a táncházi délutánra, ahol az óvoda néptánc csoportja lépett fel.
13-án az idősek napjára a Szivárvány csoport kedveskedett egy kis műsorral a szépkorúaknak.
Készülődtünk az Adventre, a gyermekek szerepeltek a hétvégi gyertyagyújtáson. 7-én, 13-án 14-én az
óvodában első alkalommal adventi vásárt tartottunk az óvoda folyosóján. Az óvónők nagyon sok
ajándéktárgyat készítettek, amiből 15.000 forintot árultak az intézmény számára.
15-én megtartottuk a karácsonyi játszóházunkat a település gyermekeinek.
Elkészült a TÁMOP 3.1.4. Téli ünnepkör projekt hete.
21-én vidám zenés tánccal vettünk részt a Falukarácsonyon.

Január
15-én és 16-án összevont, illetve csoportos szülői értekezletet tartottunk, a helyi iskola igazgatója
tájékoztatást tartott az iskolába menő gyerekek szüleinek.
Január 22-én a Magyar Kultúra Napján az óvoda néptánc csoportja Táncházi délutánon vett részt a
Németh László Általános Iskolában.
Az óvónők tudásszint-méréseket végeztek.

Február
21-én Farsangi mulatságot szerveztünk, az óvoda tornatermében pedig egy bűvész szórakoztatta a
gyermekeket.

Március
20-án elkészült az intézmény részére az új törvényeknek megfelelően a Házirend, illetve a Szervezeti
Működési Szabályzat.
Március 12-én a Diridingó együttes interaktív előadást tartott „Egészség-sziget” címen.
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Március 22-én az intézményben első alkalommal „Tavaszi kikelet” című versmondó versenyt
rendeztünk, ahol a zsűri az általános iskola tanítónői voltak.
23-án hagyományos Húsvéti játszóházat rendeztünk a település gyermekei számára.

Április
25-től 30-ig megtörtént az új gyerekek beiratkozása. 39 fő iratkozott be a következő tanévre. Büszkén
mondhatjuk, hogy az elmúlt öt évben erre nem volt példa.
Szívesen választják szép, új óvodánkat.
8-tól 19-ig megszerveztük a gyermekeknek egy 10 napos intenzív úszásoktatás, melyen örömmel
vettek részt a gyermekek.
Az óvónők Környezetismeret és Matematika nyílt napokat tartottak a szülők részére, melyen szép
számmal jelentek meg.
20-án megemlékeztünk a Föld Napjáról, nagytakarítást, virágültetést végeztünk az udvaron.
30-án Kukucskáló délelőttre vártuk a szülőket, gyerekeket, hogy betekintést nyerjenek intézményünk
életébe.
Május
1-jén főzőversenyen vettünk részt és a Pillangó csoport műsorral lépett fel a településen megrendezett
Majálison.
Sikli László nagyváradi mesemondómájus 23-án látogatott el óvodánkba, mind a négy csoportnak
külön mesét mondott.
Az első két hétben Anyáknapi köszöntő műsorokkal készültek a csoportok az édesanyáknak.
A Szivárvány csoportos gyerekek meglátogatták és felköszöntötték a települési nyugdíjasait is.
22-én és 23-án szülői értekezletet tartottunk minden csoportban. Az óvónők elvégezték a tudásszint
méréseket.

Június
A program alapján elkészült a TÁMOP 3.1.4. Gyermeknapi projekt.
1-jén csodálatos gyermeknapot tartottunk a település gyermekeinek, zenés interaktív előadást tartott
Tompeti, fellépett az óvoda Vitamin torna csoportja, mazsorett bemutató, arcfestés, aszfaltrajzverseny,
illetve kézműves foglalkozás kecsegtette a gyermekeket, ebédre pedig zsíros kenyér, lilahagyma és
limonádé volt.
6-ig megtartották a csoportok az évzáró és ballagó ünnepségeket.
29 gyermek ballagott el tőlünk első osztályba, 3 gyermek pedig visszamaradt a szülő kérésére.
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Június 4-én néptánc versenyen vettünk részt a Hortobágyi Nemzeti Park rendezvénysorozatán, ahol az
első díjat megnyerte óvodánk. Erre büszkék is vagyunk.
8-án megrendezésre került a Jótékonysági Tanévzáró Kerti Party a Bocskaikerti Humán Szolgáltató
Központtal közösen, mely nagyon jól sikerült, változatos produkciók voltak. A Partyra 105 vendég jött
el. Ennek bevételéből sószoba kialakítását szeretnénk a gyermekeknek.
Itt szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki tett azért, hogy ez a rendezvény ilyen jól
sikerülhetett.
17-én a tehetséggondozásról hallgattak az óvónők, meghívott vendégek egy előadást Dr. Polonkai
Máriától.
20-án tanévzáró nevelési értekezletre kerül sor.
Elkészült a TÁMOP 3.1.4. Közlekedési tábor projekt hete. A „Közlekedj okosan” közlekedési tábort is
sikeresen megrendeztük 24-től 28-ig, amin 28 gyermek vett részt. A tábor keretén belül a következő
programok kerültek megvalósításra: kirándulás Debrecenbe a Tűzoltóságra, az Autóbusz- és
Vasútállomásra, valamint a Jubileumi játszótérre, kerékpártúra a Hajdúhadházi Rendőrkapitányságra,
buszos kirándulás Hortobágy-Halastóra, túra biciklivel a hajdúhadházi Csemetekertbe. Ezen kívül
Táncházra, kreatív kézműves foglalkozásokra, csapatversenyekre, illetve Ki mit tud? versenyre is sor
került.

Tudásszint mérés, trend vizsgálat
Minden tanév januárjában és májusában mérjük az iskolába menő gyermekek tudását, a kapott
eredményeket pedig összehasonlítjuk az előző évben elértekkel.

2011/2012-es
tanév

2012/2013-as
tanév

ÁBRÁZOLÁS

93 %

90 % *

MATEMATIKA

90 %

92 %

KOMMUNIKÁCIÓ

84 %

80 % *

KÖRNYEZETISMERET

92 %

94 %

NEVELTSÉG

90 %

94 %

ÉNEK-ZENE

86 %

85 %

TESTNEVELÉS

93 %

93 %

A mérés eredménye azt mutatja, hogy két területen, ahol nem szokott különösebben probléma lenni,
gyengeség mutatkozik, az ábrázolás, illetve a kommunikáció területén. Erre a jövőben kiemelt
hangsúlyt kell fektetnünk.
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Fejlődési napló
Az óvónők az előző évekhez hasonlóan most is bejegyzést készítettek minden gyerekről, amiből
egyértelműen látszik az adott gyermek aktuális képességszintje az egyes területeken.
Csoportnapló
A csoportnaplók szépek, áttekinthetőek. A tervezések heti bontásban a pedagógiai programok és
Kompetencia elvárásainak megfelelően készültek el, illetve a januári törvényi változásoknak
megfelelően lett kiegészítve.
Mulasztási napló
Nagyon fontos óvodai dokumentum, precízséget, pontosságot igényel, januártól kiegészítésre szorult
minden gyermek számára, hiszen első alkalom, hogy a gyermekek az óvodában kapták meg az oktatási
azonosító számukat a KIR-ből az új törvény módosítása miatt.
Továbbképzések
Két dolgozó vett részt 120 órás akkreditált továbbképzésen.
Munkaközösség
A munkaközösség a munkatervben meghatározott feladatait elvégezte. Részleteket a beszámoló
tartalmazza.
Minőségirányítási team
A minőségirányítási team a MIP által előírt feladatokat elvégezte. Részleteket a beszámoló
tartalmazza.
Gyermekvédelem
A gyermekvédelmi feladatokért az óvodai gyermekvédelmi felelős felelt. Részletek a beszámolóban
találhatók.
Ellenőrzések, látogatások
Minden dolgozó szakmai ellenőrzése megtörtént az éves munkatervben leírtak szerint, valamint sor
került spontán megfigyelésekre is.
Cél volt a feladatok egyenlő leosztása, ez meg is valósult.
Egyszóval elmondhatom, hogy minden dolgozó igyekezett a maga területén a tőle telhető
legmagasabb színvonalú munkát végezni. A tanév során kis szakmai mulasztás volt a
környezetismereti epochánál a másfélhetes séták megvalósításánál. De aztán ezt mindenki korrigálta
és pótolta.
Igyekezett mindenki a gyermekek érdekeit szem előtt tartani, és megfelelni a szülő, a fenntartó
elvárásainak is.

7

Sikerült a nevelési év kiemelt feladatait kiküszöbölni, megerősíteni (pl. testnevelés szint 93%-os,
szabálytudat, neveltségi szintet 94%-ra teljesítettük), a megfelelő problémakezelést folyamatosan
fejlesztenünk kell, oda kell figyelni a jövőben is.
2013 januárjától a 20/2012. EMMI rendelet szerint, aki a hatodik életévét 2013. augusztus 31-ig
betölti, az iskolakötelessé válik. Nagymértékben nem érintett bennünket ez, nem vesztettünk el sok
gyereket.
Nagyon sok feladatunk van, de a gyerekeknél semmi sem fontosabb, ezért nagyon sok szeretetet kell
adjunk, és mindent megtegyünk értük, hogy vidáman, egészségesen, harmonikusan töltsék a
mindennapjaikat.
Legfontosabb, hogy tudásban gazdagodjanak, fedezzék fel a világot és annak különböző csodáit,
melyek nap mint nap körülöttünk vannak.
Segítünk mi óvónők, dajkák, hogy a gyerekek lássák meg és tapasztalják meg a szépet és a jót ebben a
mai rohanó világban.
„ A gyermekeink akkor tanulják meg a szeretet,
amikor alanyi jogon érzik, hogy szeretve vannak,
és nem csak a különleges teljesítményeikért,
hanem pusztán önmagukért is szerethetők.”
/Simon András/
Ezúton köszönöm mindenkinek az egész évi alázatos munkáját, hogy ilyen sok új dolgot meg tudtunk
valósítani együtt, amit az elmúlt években nem sikerült. Gondolok itt a versmondó-versenyre, az
úszásra, táborra, az adventi vásárra, a kompetencia bemutató foglalkozásra.
Köszönöm, hogy egymást segítve, egy célért tudtunk dolgozni ebben a tanévben.
A Képviselőtestületnek, Polgármester Úrnak, Jegyző Úrnak ezúton is szeretném megköszönni a
személyemnek szavazott bizalmat, biztatást, segítséget az év során.
Igyekeztem mindig a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, munkámat a tőlem telhető legjobb
tudásom szerint végezni. Tisztelettel kérem Önöket, hogy támogassák, segítsék munkánkat és az
óvodát.
Szép nyarat, sok pihenést, feltöltődést kívánok az új tanévre.
Bocskaikert, 2013. június 20.

Szilágyi Gyöngyi
mb. intézményvezető
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