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INTÉZMÉNYI ADATOK:  
 
 

 

 

Ssz. Terület Adat 

1. 

Az intézmény székhelye, neve, címe 
 
 
Az óvoda telephelye: 

Tiszakürti Óvoda és Konyha 
5471, Tiszakürt, Táncsics M. u. 2-4. 
Községi Konyha 
5471, Tiszakürt, Fő utca 6. 

2. 
Az intézmény feladat ellátási helye, neve, 
címe: 

Tiszakürti Óvoda és Konyha  
5471, Tiszakürt, Táncsics M. u. 2-4. 
 e-mail: kurtiovi@freemail.hu 

3.  Óvodavezető neve: 
Tóth Krisztina 
Tel.:06/30/259/3151 
 

4. 
Az intézmény napi nyitvatartási ideje a 
2018/2019. nevelési évben: 

7:00 - 17:00 
Reggel 7:00-tól,16:30-ig óvodape-
dagógus foglalkozik a gyerekekkel 
7:00-8:00 és 15:30-16:30 a csopor-
tok összevontan működnek 
16:30-tól van a takarítás 

5. Alaptevékenységi besorolás: 851020 Óvodai nevelés,  

6. Kormányzati funkció: 

013360 Más szerv részére végzett 
pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
091110 Óvodai nevelés, ellátás 
szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai  nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás 
működtetési feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés 
köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés 
köznevelési intézményben 

7. Gazdálkodási jogköre 
önállóan működő költségvetési 
szerv TiszakürtiKözös Önkor-
mányzati Hivatal 

8. Nevelési év rendje 2018.09.01.-től 2019.08.31.-ig 

9. Nyitva tartás 7:00 - 17:00 

10. Nyári zárás 2019. július 29-től augusztus 18-ig 
 
 
 

11. Óvodai beíratás 2019.április 25-től április 26-ig 
 

12. Férőhelyek száma 48 fő 

13.  Csoportok száma 2 
 

mailto:kurtiovi@freemail.hu
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Csoportok és létszámadatok 
 
Az óvodai felvétellel kapcsolatos adatok: 

 

Év, hó.nap Alapító 

Okirat 

szerint 

férőhely 

száma 

Csopor-

tok 

száma 

A 

2018/2019 

nevelési 

évre 

jelentkezet

tek száma 

Felvé-

telt 

nyert 

gyerm. 

száma 

Felmen-

tés miatt 

nem 

kezdett 

óvodát 

Elutasítottak

, 

átirányította

k száma 

2018.09.01. 50 gy 2 38  

 gy 

38 

gy 

0 

 gy 

0   

 gy 2019.08.31. 50 gy 2 

 

 

 

A csoport neve A gyermekek 

összetétele 

életkoruk  

szerint 

A csoport 

létszáma  

2018.09.01/ 

2019.08.31 

A csoportban dolgozók neve 

 

Süni 

 

Vegyes csoport 

 

18 fő/ 

19 fő 

 

 

Szilágyi Éva (óvodapedagógus) 

 

Tóth Krisztina (óvodavezető) 

 

Patkó Andrásné (dajka) 

 

Pillangó 

 

Vegyes csoport 

 

           20 fő/ 

           24 fő 

Tóth Katalin (óvodapedagógus) 

 

Tóth Anna (óvodapedagógus 

 

Tóth Imre Attilné (dajka) 

 

Összesen 

 

 

 

38 fő/ 

43 fő 
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1. Pedagógiai folyamatok  

Tanfelügyelet nem volt az Intézményben. 
 

Pedagógiai folyamatok - Tervezés 
 

Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens 

kialakítását. 

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a 

feladatra időben megtörténik. 

Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

Az éves munkaterv és beszámolók egymásra épülnek. 

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése. 

Az éves terv és a csoportnapló tartalma koherens. 

A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok - a csoport, valamint a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve - megjelennek a pedagógus tervező 

munkájában és annak ütemezésében. 

A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak az esetleges eltérések indokoltak. A teljes 

pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint a gyermeki 

produktumokban.         
 
 

Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás 
 

 
A 2018-2019. éves munkatervben megfogalmazottak 90 %- ban valósultak meg, de volt be nem tervezett 

program is (Tiszai hajókázás,” Szurkolók az állatkínzás ellen” mozgalom bemutatója, Lovaskocsikázás, 

Kecskemét Ciróka Bábszínház előadásának megtekintése, Szegedi Látványszínház, Kunszentmártoni 

Helytörténeti Múzeum, Szürke marhák megtekintése, Magyar Nemzeti Cirkusz előadása, Madárgyűrűzés) 

Az Óvodavezetői pályázatban megfogalmazott célokat igyekeztem szem előtt tartani és megvalósítani a 

nevelési év folyamán.  

Az óvodapedagógusoknál figyeltem arra,hogy egyformán terheljem őket. Bevontam őket a döntésekbe, 

igyekeztem, hogy kialakuljon a nyugodt munkahelyi klíma. 
 
 

Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés 
 

Az intézményben belső ellenőrzést végeztem. 

 Az intézményi ellenőrzés: 

• spontán megfigyeléssel 

• tervezett megfigyeléssel 

• dokumentum ellenőrzéssel 

Spontán megfigyelés: A megfigyelés nem bejelentett, a nap bármely órájában történhet.  

Célja: 

• Érzelmi biztonság megteremtése, folyamatos beszoktatás megvalósítása. 

• A szülőkkel való kapcsolattartás, a szülők bevonása a csoport életébe(nyílt napok). 

• A pedagógiai dokumentumok vezetése, tervezőmunka és reflexiók. 
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• Felvételi és mulasztási napló, hiányzás igazolási napló ellenőrzése. 

• Hatékony differenciált fejlesztés megvalósítása a vegyes csoportokban. 

•  Az elmélyült játéktevékenység feltételeinek biztosítása, nyugodt csoportlégkör megteremtése. 

• A dajkáknál a konyhai feladatok szakszerű ellátása. 

• Takarítási munkák elvégzése. 

• Beszédstílus, beszédhangnem. 

 

Tervezett megfigyelés: Célja: A kiemelt feladatok megvalósításának mikéntje, az óvónők, dajkák, 

munkájáról, a csoportokról információgyűjtés és ezek eredményeiről. 

Dokumentum ellenőrzés: A csoportban használt dokumentumok ellenőrzése, azok pontos határidőre való 

vezetése: 

• óvodai csoportnapló 

• felvételi és mulasztási napló, hiányzás igazolás a szülő részéről, 

• gyermek anamnézis, gyermektükör, OVISZOLGA 

Fokozottan kell figyelni a pontos dokumentumvezetésre. 

 
Eredmény: A pedagógusoknak naprakészen kell vezetni a dokumentumokat 
 
 

Pedagógiai folyamatok - Értékelés 
 

Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek 

megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik (Oviszolga) 

„Gyermektükör” nyomtatványt töltetünk ki a szülővel,hogy megismerjük a gyermek anamnézisét. Ezután 

félévente értékeljük a gyermeket. 

Felmérjük és értékeljük az iskolába menő gyermekek tudását, fejlettségi jellemzőit a Difer- fejlődési 

mutató alapján. 

Egyéni fejlődés megvalósulása, a fejlődési napló alkalmas a fejlődési folyamat követésére, a lemaradások, 

eredmények, egyénnek szóló feladatok meghatározása. 

A fejlesztési tervben nyomon követhető. 
A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan vissza- csatolnak a szülőknek szülői értekezlet, 

illetve fogadóóra formájában az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelően. 
Az alkalmazottak értékelése szóban értekezleten, illetve feljegyzés formájában történik. 

 

 
Gyermekorvosi szűrővizsgálatra a szülők az Orvosi rendelőbe viszik a gyermekeket. A nevelési év során a 

fogorvoshoz vittük a gyermekeket, ezen kívül a Védőnő többször ellátogatott hozzánk. 

 

Pedagógiai folyamatok - Korrekció 
 
Törekedni kell arra, hogy minden óvodapedagógus naprakészen vezesse a dokumentumokat. 

Módosításra kerültek az intézményi dokumentumok (Pedagógiai Program, Szmsz, Házirend). 

Belső ellenőrzés volt az intézményben, s kimutatták, hogy bizonyos szabályzatokat pótolni kell. Ezek 

elkészítése folyamatos. 

Fejlesztési terület: Dokumentáció pontos, naprakész vezetése. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Tanfelügyelet nem volt az Intézményben. 
 

Személyiségfejlesztés 
 

Gyermekjóléti adatok 

Gyermekadatok 

Gyermeklétszám 2018.októberi statisztika alapján    
ebből: 

39 fő 

SNI - 

HH 5 fő 

HHH - 

BTMN 1 fő 

Kedvezményes étkező   ebből:  

Rendszeres nevelési segélyben részesül 15 fő 

3 vagy több gyermeket nevel 12 fő 

tartós beteg gyermek - 

családjában tartós beteg van - 

gyermekét egyedül neveli 5 fő 

Logopédiai foglalkozáson vett részt  6 fő 

Fejlesztő pedagógiai foglalkozáson vett részt 5 fő 

Tehetségígéretes gyermekek száma 22 fő 

Gyermeklétszám 2019.május 31 42 fő 

 
Hátrányok kompenzálását elősegítő tevékenységek: 
 
Felzárkóztató foglalkozások: 
 
Ebben a nevelési évben nem volt SNI gyermek az intézményünkben. 

Amennyiben van ilyen gyermek, a fejlesztését utazó gyógypedagógus  végzi. 

A problémák megoldására alkalmas módszerek: 

- segítő belső ötletek, 

- egyéni erősségek, 

- inkluzív (befogadó) pedagógia, 

- továbbképzés, önfejlesztés SNI táblázat  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő 

információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális 

helyzetéről. 

Az intézmény gyermekvédelmi jelző rendszert működtet.  

Felzárkóztatást célzó egyéni fejlesztést végzünk az  Oko s/k odom felzárkóztató műhelyben. 

Integrációs nevelési módszerekkel fejleszt, és ezt be is vezeti. Kapcsolatot tart fenn valamennyi szakmai 

támogató hálózattal (pl. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Tiszakürt és Nagyrév 

Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás Társulása, Járási Család- és Gyermekjóléti 

Központ). 
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Tehetséggondozás: 
 
Két tehetséggondozó műhely indult intézményünkben: 

- Csicsergők- zenei  

- Ovifoci-mozgásfejlesztő    

 Részt vettünk a kistérségi rendezvényeken: 

- versmondó verseny 

- rajzverseny 

 
Az óvodapedagógusok a heti tervben megjelölve a mindennapokban is próbálják beilleszteni a munkájuk 

során a tehetséggondozást. 
 
 
 

Közösségfejlesztés  
 

Közösségépítő tevékenységek 

 

Intézményi hagyományok, ünnepek, ünnepélyek 

időpont rendezvény résztvevők felelős 

2018. 09. 01. 

Egyed napja 

Kenyér készítésével 

kapcsolatos 

néphagyományok 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2018.09.08. 

Kisasszony 

napja 

Diószedés, diótörés 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2018.09.30. A népmese napja 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2018.10.04. Állatok Világnapja 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2018.10.15. 

Teréz napja 

Betakarítási munkák 

 

gyermekek 

óvodapedagógusok 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 
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2018.10.26. 

Dömötör napi 

népszokások 

Pásztorünnep 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2018.10.28. Szüretkezdő nap 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2018. 11.01. Mindenszentek napja 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2018.11.09. 

Egészségnap-

rajzverseny 

(nyílt nap) 

gyermekek 

óvodapedagógusok 

dajkák, szülők 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2018.11.11. Márton nap 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2018.11.19. 

2018.11.25. 

Erzsébet, Katalin nap 

Fonó, társas munkák 

Hímzés-varrás 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2018. 11.30. 

András nap 

Advent kezdete 

Adventi koszorú 

készítése 

gyermekek 

óvodapedagógusok 

dajkák 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2018.12.06. Mikulás 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2018. 12.13. 
Luca napja 

 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 
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2018. 12. Mézeskalácssütés 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2018. 12.21. Karácsony 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

szülők 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2018.12. Falukarácsony 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők,vendégek 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019. 01.06. Vízkereszt 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019.02. „Télbanya égetése” 

Óvodapedagógusok 

gyermekek, dajkák, 

szülők,érdeklődők 

Tóth Katalin 

2019.02. Farsangi karnevál 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

szülők, dajkák, 

meghívott vendégek 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019.02. 
Házi versmondó 

verseny 

gyermekek, 

óvodapedagógusok 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019.03.  

Kistérségi 

tehetségnapok 

rendezvénysorozat: 

Versmondó verseny 

gyermekek, 

óvodapedagógusok 
Szilágyi Éva 

2019.03.15. 
Március 15. 

megünneplése 

gyermekek, 

óvodapedagógusok 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 
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2019.03.22. 
Víz Világnapjának 

megünneplése 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák,  

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019.04. 

Kistérségi 

tehetségnapok 

rendezvénysorozat:  

Sportnap 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák,szülők 

           Tóth Anna 

           Szilágyi Éva 

2019.04. 

„Óvodanyitogató” 

(nyílt nap a leendő 

óvodások és szüleik 

részére) 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019.04. 21.-22.  Húsvét 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019. 04.22. 

  

Föld napjának 

megünneplése 

(virágültetés) 

családi délután 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019.04. 

Kistérségi 

tehetségnapok 

rendezvénysorozat: 

Természetismereti 

vetélkedő 

gyermekek, 

óvodapedagógusok,  
Tóth Katalin 

2019.04. vége Óvodai beiratkozás 
leendő óvodások és 

szüleik, óvodavezető 
Tóth Krisztina 

2019.05.01.  
Májusfa díszítése az 

udvaron 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019.05.eleje Anyáknapja-évzáró 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, meghívott 

vendégek 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019.05.10. 

 
Madarak és fák napja 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 
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2019.05. Csoportkirándulások 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019.05.vége 

Gyermeknap a 

Sportegyesülettel közös 

szervezésben 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák,szülők 

Tóth Krisztina 

Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 

2019.05. vége Ballagás 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák,szülők 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

2019.06.  Pünkösd 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

              Tóth Katalin 

Szilágyi Éva 

Tóth Anna 

 
 

Fejlesztési terület: Közösségfejlesztés az alkalmazotti közösségben. 

 
 

 
3. Eredmények 

Tanfelügyelet nem volt az Intézményben. 
 

Nyilvántartott eredményességi mutatók 
Beiskolázási adatok-Óvodában maradók 
Pályázat 
Panaszesetek 
 
 

Nyilvántartott eredményességi mutatók 
Óvodánk több versmondó versenyen is részt vett, ahol sikeresen szerepeltek a gyermekek. 

A kunszentmártoni, öcsödi és a tiszakürti vesmondó versenyen egy kisgyermek minden 

helyen  első díjban részesült.  

A Víz Világnapja alkalmából a cserkeszőlői óvoda hirdetett rajzversenyt, ahol egy gyermek 

első díjban, egy gyermek pedig különdíjban részesült. 

Boldog István országgyűlési képviselő hirdettett rajzversenyt a térség óvodái között, ahol 

különdíjban részesültünk. 

Óvodásaink sikerrel szerepeltek az óvodai karácsonyi,  anyáknapi-évzáró ünnepségen, 

ballagáson, valamint az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett Nyugdíjas Találkozón, 

ezenkívül színvonalas műsort adtak a Falukarácsonyon és a Kürtök Nemzetközi 

Találkozója elnevezésű Falunapon. 
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Gyermeki mérések 
 
Difer mérés eredményei 
A Difer mérés során a legrosszabb eredmény mindkét csoportnál az írásmozgás-
koordináció terén mutatkozott (44,3%,40%).A beszédhanghallás a Süni csoportban 
94,2%, a Pillangó csoportban 98%. A relációszókincs 90,3%, illetve 91%. Az elemi 
számolás 75,8%, a másik csoportban 65%. A következtetés 73,3%, valamint 49%. 
Az összefüggés-megértés 76,7%,illetve 72%. A szocialitás 91,3% és 64%. 
Megállapítható, hogy a Pillangó csoport eredményei rosszabbak a következtetés 
és a szocialitás terén. A Süni csoport difer indexe 79,8%, a pillangó csoporté 68%. 
 
Süni csoport eredménye: 
 
Előkészítő: 0 

Kezdő: 
 

1 

Haladó: 
 

2 

Befejező: 3 

Optimum: 3 

Összesen: 9 

 
Pillangó csoport eredménye: 

 

    
Előkészítő: 0 

Kezdő: 
 

0 

Haladó: 
 

8 

Befejező: 6 

Optimum: 0 

Összesen: 14 

  
 
 
 

 

Beiskolázási adatok-Óvodában maradók 
Tanköteles gyermekek száma: 17 fő 
Iskolába ment: 12 fő 

Óvodában maradt: 6 fő 

Egy 6. életévét még be nem töltött gyermek a Szakértői Bizottság javaslatára megkezdi 

tanulmányait. 

 
Pályázat 
Intézményünk megnyerte a TOP-1.4.1-15 A foglakoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című 

pályázatot. Az Óvoda felújítási Bölcsőde építési munkálatok 2019.02.25-én elkezdődtek. 

Intézményünk a helyi Művelődési Házban üzemel. 

Panaszesetek 
Regisztrált panaszeset nem volt ebben a nevelési évben Intézményünkben. 

 

Fejlesztési terület: A Difer index emelése. 
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
Tanfelügyelet nem volt Intézményünkben. 

 
 

Szakmai munkaközösségek 
Információáramlás 
Intézményi szintű előadások, tudásmegosztás, konzultáció, továbbképzések 

Szakmai munkaközösségek: 

Munkaközösségeket a személyi feltételek miatt nem tudunk működtetni, mivel 

négy óvodapedagógus van az Intézményben. 

 

 

Információáramlás 
Az intézményben rendszeres, szervezett az információáramlás és a kommunikáció. Az 

intézmény információátadása a következő: 

• szóbeli: lehet naponta, hetente vagy kéthetente, illetve szükség szerint 

• értekezletek formájában 

Az információkat, az utasításokat (mit, mikor, miért) mindig fentről lefelé közvetítjük, 

viszont az eredmények összegyűjtése, jelentése lentről felfelé történik. Gyakorlati 

megvalósítása még nem mindig megfelelő. Együttműködésünk hatékonyságának 

alapfeltétele a  jó kapcsolat. 

Az általános óvodai kérdéseket, szakmai egyeztetéseket nevelőtestületi értekezleteken 

vitatjuk meg. 

A dajkák is tájékoztatást kapnak az óvodát és ezen belül az őket érintő kérdésekről a 

számukra szervezett és munkatársi értekezleteken. Az értekezletek összehívása célszerűségi 

alapon történik.  
Nevelés nélküli munkanapok voltak (betervezve): tanévnyitó, őszi, félévi,  tavaszi, 

tanévzáró nevelőtestületi értekezlet. Ebből 2 napot használtunk fel, a többi értekezletet úgy 

szerveztük, hogy nyitva legyen az óvoda. 
A szakmai információ megszerzését az internethasználat segíti. Könnyíti a nevelőtestület 

kommunikációját az email-es kapcsolat.  
 

 

Intézményi szintű előadások, tudásmegosztás, konzultáció, továbbképzések 
 

- Konfliktuskezelés 

- Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-

tanulási folyamatot egítő szaktanácsadás 

- „Én és a másság” 

- Mindenünk a labda 

Etüdök a prevenció és mozgásfejlesztés területéről 

- A bábművészet szerepe a személyiségfejlesztésben 

- Szociális kompetenciákat fejlesztő tréningek-Stresszkezelés 

- Pedagógiai mérés-értékelés 

- Kommunikáció és konfliktuskezelés 

- Grassroots szervező 

- A beszámoló és a munkaterv elkészítése a törvényi változások tükrében 

Fejlesztési terület: A továbbképzéseken hallottakat jobban át kell adni a egymásnak. 
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5. Az intézmény külső kapcsolatai 
Tanfelügyelet nem volt az Intézményben. 

 
 

Az intézmény legfontosabb partnerei 
 

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a 

külső partnerek kijelölése. Kulcsfontosságú partnereink: 

- Az óvoda és a család 

- Az óvoda és az iskola- Pedagógiai Szakszolgálat 

- Az óvoda és a fenntartó kapcsolata 

- Az óvoda és az egészségügyi intézmények kapcsolata 

- Az óvoda és a közművelődési intézmények 

- Az óvoda és a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények kapcsolata. 
Az óvoda egyéb kapcsolatai (konyha, civil szervezetek, alapítványok, 
nagycsaládosok egyesülete, nyugdíjas klub) 
 
 
 
 

Az egyes partneri kapcsolatok tartalma 

Óvodánk elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni 

lakóhelyünk életében. 

Ennek érdekében: 

• Rendszeresen kapcsolatot tartunk a gyermekek szüleivel, a családokkal. 

• Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy óvodánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint Tiszakürt érdeklődő 

polgárai (Tiszakürti Hírmondó, facebook oldal,). 

• SZK értekezlet augusztus, november, január  

• Szülői értekezlet: szeptember, november, január 

• Az ősz folyamán családlátogatásokat végeztek az óvodapedagógusok, azonban a 

nevelési év közben érkező gyermekek nem lettek meglátogatva otthonukban. 

Az Általános Iskola alsó tagozatával az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében 

komplex, többoldalú kapcsolatot építünk és ápolunk.(nyílt napok, szülői értekezlet, közös 

rendezvények, programok, tanévnyitó ünnepség). 

Logopédus heti egy alkalommal foglalkozik a gyermekekkel. Szintén heti egy alkalommal 

a Pedagógiai Szakszolgálat jóvoltábó gyógypedagógus foglalkozott az arra rászoruló 

gyermekekkel. A Járási Családsegítő Központból egy családgondozó tett látogatásokat 

Óvodánkban. 

 SNI gyermek nem volt ebben a nevelési évben az intézményben. BTMN-s gyermek 

fejlesztését utazófejlesztőpedagógus látta el. Azon első osztályba készülőket, akiknél 

kérdéses volt,  iskolaérettségi vizsgálatra küldtük a Pedagógiai Szakszolgálathoz. 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos. 

A Védőnői Szolgálat a nevelési év folyamán végzett tisztasági vizsgálatot. 

A fogorvos is megvizsgálta a gyerekeket. 

A Művelődési Házzal jó a kapcsolatunk, az óvodások felléptek a Művelődési Ház által 

szervezett rendezvényeken (Idősek Világnapja, Falukarácsony, Kürtök Nemzetközi 

Találkozója). A gyermekek a Könyvtárba is látogatást tettek a nevelési év folyamán. 

Családsegítő Szolgálattal fontos feladatunk a jelzőrendszer működtetése, és ha valahol a 

gyermek veszélyeztetettségére utaló helyzeteket tapasztalunk, arról értesítjük a 

Gyermekjóléti Szolgálatot. Kapcsolatunk jól működik. A Kistérségi Családsegítő és 
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Gyermekjóléti Szolgálat jóvoltából egy kerékpárral gazdagodott Óvodánk. 

Az Szülői Közösséggel kitűnő a kapcsolatunk. Köszönjük támogatásukat! Mikulásra tőlük 

kapták a gyerekek az ajándékot, karácsonyra ők,a Nyugdíjas Klub és a „Horváth László 

Tiszakürtért” alapítvány vásárolt a karácsonyfa alá játékokat. Ajándékot kaptunk még a 

Sportegyesülettől, az Önkormányzattól. A nevelési év során többször volt színházi 

előadás, aminek költségét szintén az SZK  fizette. A ballagás költségeit is ők állták. 

A Gyermeknapot a Sportegyesület szervezésében tartottuk.  

A Nyugdíjas klub és a Nagycsaládosok Egyesülete a Farsangra tombola tárgyat ajánlott 

fel. 

 

 
 

6. A pedagógiai munka feltételei 
Tanfelügyelet nem volt az Intézményben. 
 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 
 

infrastruktúra 
Eszköz- és felszerelés 

A 20/2012 EMMI rendelet eszköz-és felszerelés jegyzék szerint törekszünk, hogy Óvodánk 

megfeleljen a törvényi előírásoknak. 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 

infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

Óvodánk eszközigény vásárlásakor a helyi vállalkozókat részesítjük előnyben. Igyekszünk 

szépen, esztétikusan, tisztán tartani környezetünket és az egyes helyiségek optimális funkcióit 

kihasználni. 

Mivel nyert a TOP-1.4.1-15 A foglakoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázat, így 2019.02.25-től 

megkezdődtek a munkálatok. Intézményünk egy Bölcsődei csoporttal bővül, valamint az Óvoda 

is felújításra kerül.  

A fenntartó az egyik terem padozatát,a mosdó csempézését újítja fel.  

Az SZK segítségével az egyik csoportszoba falára új lambéria került.   

 

A fejlesztés irányai: 

- Folyamatosan foglalkozunk udvarunkkal, hogy balesetmentes, biztonságos legyen. 

- Az udvari játékokat figyeljük, a balesetveszélyeseket kicseréljük. 

- A szennyvíz tároló aknák környékét szükséges átvizsgálni, mivel gödrök keletkeznek. 

- A Süni csoport mosdójának  padozata nedves, ezért javítása szkséges. 

 

Mivel az építkezés során az ütéscsillapítók megrongálódtak, így ezek javítása szükséges.  

Beadjuk a pályázatot az Óvodaudvar fejlesztésre. 

Udvarrendezésre,füvesítésre, új játékok vásárlására van szükség, mivel a jelenlegi eszközök 

száma és minősége sem megfelelő. 

A nyári takarítási szünet ideje alatt a Művelődési Ház termeit takarítják, fertőtlenítik ki dajkáink, 

mivel ideiglenesen ebben az épületben üzemel az Óvoda.  
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Személyi feltételek 
 

 

 

Pedagógusok összesen: 3 fő óvodapedagógus 

Pedagógusok iskolai végzettsége 

Főiskolai végzettség 
4 fő óvodapedagógus 

Ebből   

Tanítói végzettség 
1 fő óvodapedagógus 

Szakvizsgázott 
3 fő óvodapedagógus 

Pedagógus II.  
              2 fő óvodapedagógus 

  
 

 

Dajkák összesen: 2 fő dajka 

Dajkák iskolai végzettsége: 

Dajkaképző: 2 fő dajka 

+ szakmunkásképző: 2 fő dajka 

Egyéb munkakör 

Egyéb munkakör összesen: 4 fő 
 

Iskolai végzettségek: 

Érettségi és emelt szintű OKJ-s vég-
zettség 

1 fő élelmezésvezető 

Szakmunkás képző 1 fő szakács 

Általános iskolai végzettség 1 fő konyhai dolgozó 

OKJ-s tanfolyam 1 fő konyhai dolgozó 
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Személyi létszámgazdálkodásunkat a takarékosság jellemezte. Túlóra kifizetésére nem került 

sor. 

A nevelési évet négy óvodapedagógussal kezdtük meg. Mindkét csoportban biztosított a két-két 

óvó néni. 

Én óvodavezetőként, a heti kötelező 12 órámon felül is vagyok csoportban, azonban a 

törvényben előírt pedagógusonként két óra átfedési idő így sem biztosított. A szabadságok 

kiadása is problémát okoz. A nyári időszakban nem tudjuk kivenni a szabadságok egészét, 

kénytelenek vagyunk a nevelési év folyamán is beütemezni napokat, ekkor viszont ismét csak 

helyettesítéssel oldható meg, hogy óvodapedagógus legyen a gyermekekkel. Ha valaki táppénzre 

megy, szintén helyettesítésre van szükség. 

A feladatmegosztás  a szakértelem az egyenletes terhelés alapján történt. 

Figyelembe vesszük a Nemzeti Köznevelési törvény 62. § (8) : „Az óvodapedagógusoknak a 

kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában 

nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában 

való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az 

óvodapedagógus számára.” 

Mivel az önkormányzat 2 fő közfoglalkoztatottat biztosít az óvoda számára, így a két dajka 

egész nap csoportban tudja tölteni az idejét segítve az óvodapedagógus munkáját.A 2 fő 

közfoglalkoztatott a konyhai teendőket, takarítást és az udvarrendezést látja el. 

 
 
 

 

Szervezeti feltételek 
 

Továbbképzések, hagyományok, feladatmegosztás, innováció 
 

- Konfliktuskezelés 

- Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási 

folyamatot egítő szaktanácsadás 

- „Én és a másság” 

- Mindenünk a labda 

Etüdök a prevenció és mozgásfejlesztés területéről 

- A bábművészet szerepe a személyiségfejlesztésben 

- Szociális kompetenciákat fejlesztő tréningek-Stresszkezelés 

- Pedagógiai mérés-értékelés 

- Kommunikáció és konfliktuskezelés 

- Grassroots szervező 

- A beszámoló és a munkaterv elkészítése a törvényi változások tükrében 
 

A hagyományok ápolására nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen helyi pedagógiai programunkban is 

szerepel a néphagyományok ápolása. 

Innovációs törekvéseink is voltak. Tehetségműhelyeket és felzárkóztató műhelyt indítottunk. 

Fejlesztési területek: Továbbképzéseken való aktív részvétel minden óvodapedagógus 
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részéről. 

 

 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott 
elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi 
céloknak való megfelelés 
Tanfelügyelet nem volt az Intézményben. 

 
 

 

2018 júliusban módosult az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja. Ennek megfelelően az 

intézményi dokumentumok módosítása megtörtént. 

Törekedtünk, hogy a Pedagógiai Programunk céljait elérjük. 

Nevelőmunkák elsődleges célja volt, hogy elősegítsük a gyermekek harmonikus 

személyiségfejlődését, a bennük rejlő tehetség kibontakoztatását.Igyekeztünk kihasználni a 

helyi sajátosságokat, lehetőségeket.  

Nagy szervezőkészséget és toleranciát kívánt óvodapedagógustól és gyermektől egyaránt, hogy 

a Művelődési Házban ideiglenesen kialakított Óvodában gyermek és felnőtt jól érezze magát, s 

a gyermekek fejlesztése a legoptimálisabban megvalósulhasson. (A két csoport egy légtérben 

van, közös öltözővel, mosdóval. Egy kézmosó áll a gyermekek rendelkezésére.) 

 

Fejlesztési területek: Az ideiglenes Óvodában minél nyugodtabb légkör kialakítása. 

 
 
 
 
        ………………………….. 
             
             óvodavezető 
Tiszakürt, 2019. szeptember 09. 
 
Melléklet: 
 
- Intézményi önértékelés éves felülvizsgálata 
 


