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Tisztelet Polgármester Úr!  

  

Tisztelet Képviselő-testület! 

 

A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde éves értékelése 2019/2020. nevelési év szakmai 

és működési eredményeiről szakmai és működési tevékenységéről szól.  

 

A beszámoló készítésének alapjai: 

 

• Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde szabályozó dokumentumai 

• 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 

• A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

• az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

• Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde 2019-2020. Munkaterve 

 

Elsődleges célom és feladatom volt a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartása, a 

nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása és intézményünk törvényes működése.  

 

További feladatomnak tekintettem, hogy a kollégákban belső igényként jelenjen meg az önértékelés és a 

továbbképzéseken, iskolarendszerű képzéseken való részvétel, valamint tájékozottság a köznevelést 

meghatározó információkban. 

 

Intézményvezetőként felelős vagyok a szakszerű, törvényes működésért, a takarékos gazdálkodásért, a 

tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítésért.  

 

 Itt szeretném megköszönni a Polgármester Úr, és a Képviselő-testület támogatását, együttműködését, 

segítségét. 

 

„A nevelés nem külső és erőszakos kényszerítést, 

nem a gyerek fejébe töltött tudást jelent, 

hanem külső segítséget egy belső érlelődéshez” 

(Müller Péter) 
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  A gyerekek életének első meghatározó színtere a bölcsőde és az óvoda. A családi nevelés 

kiegészítőjeként nagyon fontos és tartós hatása van. A gyermek tapasztalatai képezik valamennyi későbbi 

tanulás alapját.  Valljuk, hogy ha sikerül a korai években meghatározó és szilárd alapokat lerakni, akkor 

később a tanulás hatékonyabb.   Az egész nevelési év egy nagyon meghatározó és mély nyomokat hagyó 

nevelési év volt.  A járványhelyzet kihirdetésé új feladatok megoldásához és helyzetfelismeréshez 

állította a nevelőtestületet.   A járványhelyzet felülírta a tervezett folyamatokat, tartalmakat, 

tevékenységeket, majd újfajta kihívásokat, de sok új lehetőséget, más gondolkodást is adott a digitális 

tevékenységek, ajánlások megszervezésekor.  

2019-2020 a nevelési év első fele a munkatervben tervezett ütemben megvalósításra került.  Így a 

közös értékek mentén egységes nevelési szellemben végeztük a nevelési gyakorlatunkat.  A bölcsődei 

nevelés új elemként kapcsolódott az intézmény szolgáltatási köréhez, mely nagyon jó lehetőséget kínált 

az óvodáskor előtti életszakasz megismerésére, tapasztalatok gyűjtésére.  A bölcsődés korosztállyal való 

megismerkedés üde és hálás színfoltja az intézmény szolgáltatási körének. A bölcsődében dolgozó 

kollégák magas szakmai színvonalon és elkötelezett hivatástudattal kezdték meg a bölcsődei nevelés, 

megszervezését, megvalósítását. 

2 óvodai csoportban és egy bölcsődei csoportban láttuk el nevelési és gondozási feladatainkat.  A szülők 

többsége a helyi óvodát választja a gyerekek számára, mely nagy öröm és elismerés számunkra. A 

bölcsődei ellátás sok szülőnek segítséget jelentett a gyermekek napközbeni elhelyezésére.  

Az óvoda kihasználtsága kb. 80%-os a bölcsőde kihasználtsága 100%-os.  

A nevelési év folyamán minden tettünket a gyerekek iránti elkötelezettség motiválja, törekedtünk  

- családokkal való együttműködésre 

- bensőséges csoportok és kapcsolatok kialakítására 

- kulturális értékek és normák átadására 

- a gyermeki kompetenciák fejlesztésére 

 

I. Pedagógiai folyamatok  

I/a Tervezés -stratégiai és operatív tervezés 
A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (Pedagógia Program, 

intézményi éves munkaterv, továbbképzési program, beiskolázási terv, elkészítése). 
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Óvodánk pedagógiai programjának a célja és tartalma összhangban van az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjának célrendszerével és tartalmával, valamint az Alapító okirattal. 

A 2019-2020 nevelési évet az óvoda a saját magunk által megalkotott Pedagógiai Programunk, valamint 

az erre a nevelési évre elkészített intézményi éves munkaterv alapján terveztünk.  

Az irányításhoz szükséges munkaterv a nevelőtestület bevonásával készült. Az éves munkaterv 

összhangban volt stratégiai dokumentumainkkal, pedagógus közösségünk terveivel. A Pedagógiai 

Programunkban kijelölt célok megvalósítása érdekében fogalmaztuk feladatainkat a törvények 

szabályozásához és rendeletek változásához terveztük meg kiemelt feladatainkat. 

 

I/b. Megvalósítás 

A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok megjelennek a pedagógusok 

tervező munkájában, annak ütemezésében. A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi 

tervekben, a csoportnaplókban, a gyermeki produktumokban. A nevelési év során az éves önértékelési 

terv a jogszabályi változásoknak megfelelően lett ütemezve. 
 

A fenntartóval korrekt és támogató   együttműködés volt az egész nevelési év során.  

Munkatervünket a nevelőtestülettel közösen alakítottuk ki és valósítottuk meg. Az éves munkatervben 

kijelölt feladataink az évvégi értékelés alapján teljesíthetők lettek volna, ha a vészhelyzet kihirdetése nem 

ad új feladatokat, helyzeteket.  A tudatos nevelői munka mellett hozzásegítettek minket azok a 

programok, rendezvények, amelyek élményt nyújtottak és ezzel alapot adtak, egy jó tevékenység 

megvalósításához.  

 A családokkal való együttműködés, fontos számunkra, amely ebben az évben is különösen nagy 

hangsúlyt kapott.  

Márciustól a téma-heteinket a pandémia miatt a digitális térben folytattuk. Igyekeztünk olyan tartalmakat 

ajánlani a családoknak, hogy a családiházas otthoni környezetben könnyen és az újrahasznosítást 

figyelembe véve tudjanak a gyermekekkel tevékenykedni. Figyeltünk arra, hogy kapcsolatban maradjunk 

a családokkal és visszajelzéseket kaptunk a megvalósításról a gyerekek fejlődéséről. A digitális térben 

való téma hetek tervezése a digitális kompetencia fejlődését és egy újfajta gondolkodásmód kialakítását 

segítette.   

Az óvodában töltött idő alatt fontos volt számunkra, majd a digitális ajánlások során 

• a gyermekközpontúság, a gyermekek elsődleges érdeke. 

• az érzelmi biztonságot és elfogadást adó szeretetteljes nyugodt légkör biztosítása 



Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde 
7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 57/a. 
+36 74  437-079  
sioovi@freemail.hu  
OM: 203239 

 

• az értékorientált óvodai nevelés erősítése 

• az esélyegyenlőség biztosítása, a tehetségígéretek felismerése. támogatása 

• az óvodai élet tevékenységformáinak megszervezése 

• A játék elsődlegességének biztosítása 

• a törvényes működés biztosítása 

• az önértékelési csoport működtetése a tanfelügyeleti látogatásra való felkészülés 

• a pedagógus életpálya kötelező és válaszható elemeinek megfelelése. Gyakornok mentorálása, 

mesterpedagógus fokozat megszerzése 

• ünnepélyek és rendezvények élmény programok megszervezése 

 

A gyermekek nevelését és fejlesztését elhivatott kisgyermeknevelő, óvodapedagógusok végezték és 

végzik, a pedagógiai munkát segítő dajkák közreműködésével. 

Tevékenységüket meghatározott napokon logopédus, gyógytestnevelő segítette. 

 A tevékenységekben megvalósuló tanulást összekapcsoltuk a gyermekek előzetesen szerzett 

tapasztalataival, a spontán és tervezett élményekkel, motiváló tevékenységekkel. Ezzel elősegítettük 

sokoldalú fejlődésüket és módunk volt felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, nagy hangsúlyt fektettünk az 

anyanyelvi nevelésre is. 

 

I/c Ellenőrzés 

Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végzünk. 

Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának méréséhez, 

értékeléséhez szükséges mutatókat. Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi 

önértékelésben, és a pedagógusok önértékelése során is. 

 

Az óvodapedagógusok ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint történik. Célja az ellenőrzött 

pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése. Módszere a foglalkozások egységes szempontok szerinti 

megfigyelése a pedagógusok mindennapi nevelő-oktató munkáját megalapozó pedagógiai tervezés 

dokumentumainak vizsgálata, interjú felvétele, valamint az intézményi önértékelés pedagógusra 

vonatkozó eredményeinek elemzése.  

Az   idei nevelési évben, intézményünkben az összes pedagógus önértékelése valósult meg. 

 Megtörtént a vezetői önértékelés is. Ebben a nevelési évben vezetői és intézményi tanfelügyeletre 

készültünk, melyet a járványhelyzet miatt felfüggesztettek. 
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 Dokumentum ellenőrzés (felvételi, és mulasztási napló, csoportnapló) folyamatos nyomon követesé, 

ellenőrzése történik. A gyermeki produktumok ellenőrzése folyamatos minden csoportban, az eredmény 

kiváló. 

 

I/d. Értékelés 
 Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézményvezető irányítja, az önértékelési 

folyamatban az óvodapedagógus kolléga részt vesz. 

 

Az idei nevelési évben részben megvalósultak a vezetői és az intézményi önértékelés feladatai. Az 

értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik. Fejlődött a szervezeti kultúra, javult 

a belső információáramlás. A belső szabályozások egyértelművé teszik, és megfelelő mederbe terelik 

intézményi folyamatainkat. 

Az óvodában a gyermekek adottságait, képességeit megfigyelés alapján követjük. A gyermeki 

teljesítményeket folyamatosan rögzítjük, dokumentáljuk, elemezzük, és az egyes évek értékelési 

eredményeit összekapcsoljuk, szükség szerint fejlesztési tervet is készítünk.  

A következő nevelési év feladata: új fejlődés nyomon követő dokumentációt vezetünk be felmenő 

rendszerben. A gyermekek eredményeiről a szülőket tájékoztatjuk.  

A bemenettel (óvodába kerülés) kezdődően rendszeresen megfigyeljük és elemezzük a gyermekek 

fejlődését.  Fontos kiemelni, hogy több a beszédhibás gyermek, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az 

anyanyelvi nevelésre. Néhányan részképességek lemaradásával küzdenek.  

 

I/e. Korrekció 

 Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során megtörténik 

az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 

 

Óvodánkban évek óta bevált folyamata van a következő nevelési év fő pedagógiai irányának 

meghatározására. Javaslatokat teszünk a következő év feladataira. A megfogalmazott javaslatokat a záró 

nevelői értekezleten vitatjuk meg. Konszenzus által közösen kerülnek meghatározásra a pedagógiai 

területek, rövid- és középtávú feladatok. A nyár folyamán ennek alapján készül a munkaterv, és a 

feladatokra készült tervek. 

 

II. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a személyes és szociális képességek 

fejlesztésére. Az intézmény közösségi programokat szervez. A szülők a megfelelő kereteken belül részt 

vesznek a közösségfejlesztésben. 
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 Intézményünk egyik legfontosabb feladata a nevelés során a személyiség- és közösségfejlesztés. 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi óvodánkat, mindenkori nevelési céljaink: a gyermekek 

egyéni és életkori sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének figyelembevétele. Mindez természetesen 

csak szeretetteljes, nyugodt, meleg légkörben valósítható meg. Különösen fontos ez a hátrányos helyzetű 

gyermekek esetében. Óvodánkba járó minden gyermek szociális helyzetével kapcsolatban megfelelő 

információval rendelkezünk. Minden pedagógus és óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott 

gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése. Előítéletektől mentes, „el- és befogadó” 

magatartás szükséges ahhoz, hogy intézményünkben egyetlen óvodás se érezze magát peremhelyzetűnek. 

Fontos a családias légkör és befogadás az óvodai élet megkezdésével, új környezetbe kerülő gyermekek 

számára is, hiszen eddig ismeretlen közösségi életbe kell beilleszkedniük. A szocializáció szempontjából 

különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása. Ezért az óvodai életet 

olyanná szerveztük, amely segíti a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak, pl. együttérzés, segítőkészség, 

figyelmesség, kitartás, önfegyelem, feladattudat, szabálytudat fejlődését. 

 Jó kapcsolatot tartunk fenn a gyermekvédelem rendszerében érintett szervekkel, személyekkel. 

Ennek is köszönhető, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél nemcsak rendelkeznek 

pedagógusink megfelelő információkkal, de alkalmazzák is azokat a nevelő, fejlesztő és oktató 

munkájukban. 

Nagy segítséget jelentett a családoknak, hogy ingyenessé vált az óvodai étkezés, a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. módosítása alapján. 

Mindenki térítésmentesen veheti igénybe az étkezést a gyermekének, aki nyilatkozik, hogy: 

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyerek (3 fő) 

- 3 vagy több gyermeket nevel, (10 fő) 

- családjában tartósan beteg gyermek van, (3 fő) 

- jövedelem alapján ingyenesen étkezik 38 gyermek, bölcsődében 6 gyermek 

 Stratégiai és operatív terveinkben szereplő közösségfejlesztési feladatainkat megvalósítottuk. Jól 

követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, különös tekintettel az intézményi 

hagyományok ápolására, a támogató szervezeti kultúrára. 

Gondoskodtunk a pedagógusok, dajkák, valamint a gyerekek közötti folyamatos információcseréről és 

együttműködésről. 

Fontos feladatunknak tartjuk a hagyományok, népszokások ápolását, értékeink megőrzését, továbbadását. 

Arra törekszünk, hogy az ünnepek emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból úgy külsőségekben, mint  

 



Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde 
7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 57/a. 
+36 74  437-079  
sioovi@freemail.hu  
OM: 203239 

 

 

belső tartalmukban. Minden ünnepet egy hosszabb előkészítés vezet be, amely lehetőséget biztosít az 

érzelmi átélésre és gazdagon motivált tevékenységekre. 

II/a. A gyermeki tevékenységek tudatos tervezése 

 Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. Az egészséges és környezettudatos 

életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint követhető. 

 

Az óvodában a tanulás tevékenységekben tervezett. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az egész 

nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetekben, kirándulásokon, az általunk 

kezdeményezett tevékenységi formákban és időkeretben valósul meg. Így érjük el azt, hogy minden 

óvodásunkban – akár tehetséges, átlagos, vagy lassan tanul – kialakuljanak azok a képességek, amelyek 

alapján örömet jelent a későbbi tanulás és önfejlesztés.  

A célunk, az adott állapot megismerése annak érdekében, hogy saját képességei szerint és saját 

tempójával haladva minél magasabb szintre jusson el a gyermek. 

Fejlődés nyomon követő naplónkat, csoportnaplónkat korszerűbb a pedagógus előmeneteli rendszerhez 

igazodóra cseréljük le a következő nevelési évtől.  

A tanulásnak és az értelmi fejlesztésnek is alapja a gyermeki kíváncsiság, melyet tevékenységekben 

gyakorolva újabb és újabb tapasztalatokat, élményeket, ismereteket gyűjtve felhasználhattunk a gyermeki 

képességek fejlesztésére. A hatékonyságot egyértelműen meghatározza óvodásaink motiváltsága, a belső 

késztetés. 

A hátrányok kompenzálása mellett nagyon fontos feladatunk a tehetséggondozás, a 

tehetségígéretek felkutatása, fejlesztése. 

Szolgáltatásaink 

Alanyi jogon járó szolgáltatás: 

• logopédia heti 2 óra 11 gyermek 

• gyógypedagógia heti 1 óra 1 fő 

• gyógytestnevelés heti 2 óra 8 gyermek 

• hittan 36 gyermek 

• Német nyelvvel való ismerkedés 15 gyermek 

Egyéb szolgáltatások tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozások: 

• néptánc 40 gyermek 

• Bozsik foci program 15 gyermek 

• Vitamintorna   15 gyermek 
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Az egészséges életmódra nevelés több éven átívelő folyamat.  A mindennapi tevékenységekbe beépül 

környezetünk tisztán tartása, rendjének megóvása. Tudatos felkészülésünknek köszönhetően gyermekeink 

játékos tevékenységekkel tovább mélyíthetik szűkebb-tágabb környezetünkről szerzett ismereteiket.  

 

II/b. Eredmények 

  Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak 

megfelelő. Az intézmény nevelési/tanítási célrendszeréhez kapcsolódó kiemelt eredmények 

dokumentálhatóak, és dokumentáltak pl. a beszámolókban. 

 

Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség nagyban hozzájárul. Óvodánk Pedagógiai 

Programjának megvalósítása a legfőbb eredményünk. Célunk, hogy nevelőmunkánk eredményeként a 

gyerekek testileg, lelkileg egészségesek, kiegyensúlyozottak legyenek. Alapozódjanak meg az egészséges 

életmód szokásai. Alakuljanak ki azok a képességek, amelyek alkalmassá teszi őket az iskolai életmódra. 

Hatékony és eredményes nevelő munkánk az alkalmazotti közösség együttes munkájának az eredménye, 

ugyanakkor a tevékeny partnerek a nevelő munkánkban, elmaradhatatlan résztvevői a csoportok napi 

életének, a különböző programoknak. Elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, jól képviselik 

azokat, aszerint dolgoznak. Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek. (gyógytestnevelő, 

logopédus, gyógypedagógus, hitoktató, óvodai szociális segítő) 

Beiskolázási adatok: 

Tanköteles gyermekeink száma: 15 gyermek 

Iskolai tanulmányait megkezdi: 14 gyermek 

További óvodai nevelésbe részesül 1 gyermek 

 

III. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Az intézményben 2 gyermekcsoport működik.  A kis intézményben nincs munkaközösség.  A 

pedagóguscsoportok, csoportban dolgozó pedagógusok együttműködése fontos a célok megvalósításához. 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés. 

Belső Önértékelési Csoport: megalakítottuk a csoportot, akik megkezdték munkájukat az 

éves önértékelési terv szerint. 

Fő feladatuk volt az önértékelés lebonyolításának irányítása, koordinálása az intézményben. Terveink 

szerint a következő nevelési évben folytatjuk a belső ellenőrzést, annál is inkább, mert vezetői- és 
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intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt az Oktatási Hivatal, melyet a járványhelyzet miatt 

felfüggesztettek. 

Összehangolt nevelőmunka érdekében nagyon fontosnak tartom a törvényesség betartását, a naprakész 

információkat, a kapcsolattartás hagyományos és korszerű formáit, az információ átadást és a 

kommunikációt valamennyi – közvetett és közvetlen – partnerrel. Óvónőinkre jellemző az optimizmus, a 

gyermekszeretet, az innovációs készség, valamint az óvodakép közös értékeinek megőrzése. Irányukba 

elvárás, hogy legyen igényük a folyamatos önképzésre, érdeklődjenek az óvodai nevelést érintő szakmai 

innovációk, új módszerek, jó gyakorlatok iránt, és ezeket legyenek képesek beépíteni mindennapi 

munkájukba. Hospitálások alkalmával pedig legyenek képesek átadni kollégáiknak. 

 

IV. Az intézmény külső kapcsolatai 

  Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a 

külsőpartnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. A külső partnerek köre ismert 

az intézmény munkavállalói számára. Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai 

szervezetek munkájában és a helyi közéletben. 

 

Az óvoda része a helyi társadalomnak, ezért fontos, hogy együttműködjön környezetével és kialakítsa 

partneri kapcsolatait. Legfontosabb partnereinkkel, a gyerekekkel és szüleikkel változatlanul jó a 

kapcsolatunk.  

Szülőkkel való együttműködés formái: 

A napi kapcsolattartáson túl a következő alkalmakkor van módunk a szülőkkel találkozni: 

• Óvodai beiratkozás, 

• Beszoktatás, 

• Szülői értekezletek, évi 2 alkalommal, 

• Márton-napi program,  

• Fogadóórák, 

• Anyák napja, 

• Évzáró, Ballagás 

• Mikulás 

• Gyermeknap. 
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Sióagárd Község Önkormányzata 

Intézményünk fenntartója, biztosítja a működéshez és a programjaink megvalósításához szükséges anyagi 

erőforrásokat. A fenntartóval a kapcsolatunk egymás munkáját kölcsönösen támogató. A fenntartó 

minden lehetőséget megragad és kihasznál intézményünk korszerűsítésére pályázati erőforrásokból. 

Általános iskola 

Az iskola vezetésével és nevelő testületével korrekt, támogató, együttműködő szakmai kapcsolatot 

tartunk fenn. Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes legyen a gyermekek 

számára, ennek érdekében a nagycsoportosok iskola váró délutánokon vettek részt, hogy kicsit 

betekinthessenek az iskolások életébe. A tanító nénik is meglátogatták a leendő elsősöket. 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

Az óvodai szociális segítő tevékenységben közreműködő munkatárs hasznos és hiánypótló témákat 

dolgozott fel foglalkozásain. A gyermekvédelmi munka segítése érdekében folyamatos és rendszeres 

beszélgetéseket folytattunk. Jelzőrendszeri bejelentést nem kellett tennünk.  

Pedagógiai Szakszolgálat 

• Iskolai felkészültség megállapítása a nagycsoportos óvodások köréből, 

• Tanulási zavar megállapítása, 

• gyermekek szakvéleményének elkészítése, 

• Logopédiai, gyógypedagógiai, gyógytestnevelési ellátás biztosítása óvodánkban 

Az óvoda egyéb kapcsolatai 

 Egészségügyi Központ (védőnői, gyermekorvosi vizsgálat, alkalmazotti egészségügyi 

felülvizsgálat), 

Könyvtár és Művelődési Központ- Látogatjuk a tervezett programokat előadásokat. 

Múzeum- rendszeresen részt veszünk a meghirdetett programjaikon  

 

V. A pedagógiai munka feltételei 

V/a. személyi feltételek 

 A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a 

fenntartó számára. A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az 

egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a 

nevelőmunka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. 
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Nevelőtestületünk innovatív szemléletű közösséget alkot, szakmailag jól felkészült, pedagógiai 

megújulásra törekvő pedagógusokból áll. Alapvető feladatunk a ránk bízott gyermekek nevelése, testi 

épségük óvása, erkölcsi védelme, a gyermek személyiségének sokrétű fejlesztése, képességeinek 

kibontakoztatása. Az óvodai élet, tevékenységi formáit alkalmazva naponta változatosan és színesen 

segítjük a gyermekek játékát és tanulási tevékenységét. A csoportokban folyó munkát a folyamatos 

együttműködés jellemzi. Olyan otthonos légkört alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindenekfelett 

álló érdeke érvényesül. 

A pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésével kolléganők folyamatosan képezik és fejlesztik 

tudásukat, hogy az előmeneteli rendszer mérföldköveit meg tudják lépni. 

Pedagógiai programunk megvalósításához rendelkezünk a megfelelő feltételekkel. Valamennyi dolgozó 

rendelkezik az előírt iskolai végzettséggel. Az álláshelyek betöltöttek. A pedagógiai munka 

megszervezése és a feladatok elosztása nagy szakértelmet igényel, ezért az egyenletes munkaterhelésre 

nagy hangsúlyt fektettünk. 

Óvodánk rendelkezik továbbképzési programmal, melynek elkészítése az intézményi szükségletek és az 

egyéni életpálya figyelembevételével történt. Követjük a továbbképzési programba leírtakat. 

Felkészültünk a pedagógiai munka irányításának és ellenőrzésének feladataira. 

Ismerjük egymás értékeit, elfogadjuk, hogy más-más tulajdonságokkal és képességekkel rendelkezünk. 

Szakmai érdeklődésünket, felkészültségünket egyéni igényeink alapján, a gyermekek mélyebb 

megismerése és sokoldalúbb fejlődése érdekében fejlesztjük. 

 

Létszámadatok: 

Gyermek  

2019. októberi statisztika alapján: 38 fő 

2020. május 31-jei statisztika alapján: 40 fő 

Elköltözött 1 gyermek 

Alkalmazottak:  

Óvodapedagógus 4 fő (ebből 1 fejlesztő szakvizsgával, 1 fő közoktatásvezető szakvizsgával) 

Dajka 2 fő (szakképesített dajka) 

Életpálya szerinti adatok  

1 fő gyakornok óvodapedagógus  

2 fő pedagógus 1. fokozatban 
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1 fő Mesterpedagógus, szaktanácsadó  

Bölcsőde: 

Kisgyermeknevelő pedagógiai végzettséggel, pedagógus 1. fokozatban 

1 bölcsődei dajka 

1 részmunkaidős bölcsődei dajka 

 

Beiratkozási adatok a következő nevelési évre 

Bölcsődéből érkezik 7 fő gyermek 

Beiratkozott 12 gyermek 

Körzeten kívülről érkezik 2 gyermek 

Bölcsődébe iratkozott: 6 gyermek 

 

V./b. Tárgyi feltételek 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra 

meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. Az intézmény saját maga is megpróbálja előteremteni (pl. 

rendezvények, pályázatok, támogatók által) a szükséges feltételeket, amelyek az intézmény pedagógiai 

céljait szolgálja. 

 

Fenntartónk az óvoda működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet évről évre biztosítja számunkra. 

Pedagógiai programunk megvalósításához rendelkezünk a legszükségesebb infrastruktúrával. 

Gyermekeink jól felszerelt, esztétikus környezetben tölthetik mindennapjaikat.  

Csoportszobáink, az óvoda belső terei otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik Pedagógiai 

Programunk sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét, az óvodai csoport attitűdjét. 

Meglévő IKT eszközeink közül néhány nagyon elavult, a pedagógusoknak szüksége lenne a pedagógia 

munkához legalább csoportonként egy- egy db laptopra, melyre a forrást folyamatosan keressük.  

 

V/c. Szervezeti feltételek 

 A munkatársak kötelezettségei, felelősségei, ill. hatáskörük meghatározása az SZMSZ-ben 

egyértelműen megfogalmazódott. Továbbá munkakörükhöz kötötten a munkaköri leírásokban kibővítetten 

van meghatározva a munkatársak felelőssége, jogköre és hatásköre. Ez adja a munka értékelésének és 

ellenőrzésének alapját is. Aktualizálása, felülvizsgálata, azaz megújítása nevelési év elején történik meg.  

 

Hangsúlyozzuk az élethosszig való tanulás elvét, a hétévenkénti megújulás szükségességét, módszertani 

hasznát. A csoportos és egyéni tanulás lehetőségének tervét az öt éves továbbképzési és az éves  
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beiskolázási terv tartalmazza.  Támogatjuk az egyéni fejlődési és érdeklődési tartalmakat, melyek 

beilleszthetőek az óvoda Pedagógiai Programjába.  

Munkatársaink képezik magukat szakvizsgás képzésben, főiskolai rendszerű képzésben pedagógus 

továbbképzésen. 

- egy munkatárs közoktatási vezető pedagógus szakirányú képzésben vesz részt  

- egy munkatárs gyógypedagógiai főiskolai képzésben folytatja szakmai tudásának bővítését. 

- egy munkatárs szaktanácsadói pedagógus továbbképzésben vett részt.  

 

VI. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés 

országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 
 Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott Óvodai Nevelés Országos Alapprogramban foglaltakkal. A pedagógiai program a jogszabályi és 

tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-tanulási feladatait, 

céljait. 
 

 Nevelőmunkánk során a magyar köznevelési rendszer irányelveinek, a fenntartó, valamint a 

szülők elvárásainak kívánunk megfelelni. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (ONAP) 

összhangban van az óvodánkban folyó nevelőmunkánk tapasztalatai szerint megalkotott Pedagógiai 

Programunkkal (PP). A célok hatékony megvalósítására törekszünk. Ez a törekvés dokumentumainkban 

nyomon követhető. Óvodásainkat olyan optimális fejlettségi szintre törekszünk eljuttatni, hogy jó eséllyel 

kezdhessék meg az iskolai tanulást. Olyan gyerekek nevelése a célunk, akik képesek másokért is tenni, 

szeretetet adni. Érezzék a család, az óvoda, az őket körülvevő természet fontosságát, szeretetét, tudjanak 

az élet elvárásainak megfelelni. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a szociálisan hátrányos és a 

kiemelkedő tehetségű gyermekeket is kellő odafigyelésben részesítjük. Napi munkánk során igyekszünk 

sokféle színes programot szervezni, ezáltal élménygazdag fejlődési lehetőséget biztosítunk minden 

kisgyermekünk számára. 

Az operatív munkát az éves munkatervben, az egyenlő terhelést figyelembe véve tervezzük meg.  
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Beszámoló Mini Bölcsőde 

2019. – 2020. nevelési évben végzett munkájáról 

 Bölcsődénk olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként 

napközbeni ellátást nyújt a sióagárdi gyermekek számára. A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. 

A bölcsőde feladata a 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-lelki fejlődésének 

segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. 

A bölcsődében folyó gondozó – nevelő munkánkat a „Bölcsődei gondozás – nevelés országos 

alapprogramjára” építjük 

 

Bölcsődei csoport engedélyezett férőhely száma: 7 fő 

A Sióagárdi Mini Bölcsőde 2019. szeptember 3-án nyitotta meg kapuit. A beiratkozás során nagyon sok 

pozitív visszajelzést kaptunk a bölcsőde épület esztétikus és praktikus kialakításáról.  A Bölcsődében 

dolgozó Kisgyermeknevelő és Bölcsődei dajkák magas szintű és színvonalú szakmai munkát végeztek 

egész évben.  

Személyi feltételek 

Kisgyermeknevelő 1 fő  

Bölcsődei dajka 1 fő  

Részmunkaidős bölcsődei dajka 1 fő  

 A kisgyermeknevelő munkaideje heti 40 óra, ebből naponta hét órát tölt a csoportban. A 

munkaidő fennmaradó részében a bölcsődei nevelést, gondozást előkészítő, azzal összefüggő egyéb 

feladatokat lát el, bölcsődei dokumentációt vezeti. A bölcsődei dajkák lépcsőzetes munkarendben látják el 

a gondozási és higiéniai feladatokat. 

A bölcsődébe járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását, szerződés szerint Dr. Horváth 

Erika családorvos látja el, aki heti rendszerességgel látogatja a bölcsődei csoportot. A bölcsődei felvételt 

követően elkészíti a gyermekek felvételi státuszát, és az évfolyamán szükséges orvosi vizsgálatokat. Ezen 

kívül a szülők és a kisgyermeknevelők bármikor bizalommal fordulhatnak hozzá kérdéseikkel, 

észrevételeikkel. 

Tárgyi feltételeink 

A minket körülvevő tárgyi világ befolyásolhatja mindennapjaink komfort érzetét. Éppen ezért minden 

bölcsődei dolgozó a lehetőségeken belül igyekezett, a környezet szebbé, esztétikusabbá tétele érdekében  
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mindent megtenni. Az ünnepi eseményeket, az évszakok változásait, megfelelő dekorációval tették 

hangulatosabbá. A bútorzat a gyermekek méretéhez igazodik, a játékok elérhetőek a gyerekek számára. 

Az eszközellátottság megfelel a „bölcsődei gondozás – nevelés minimum feltételeiről és a szakmai 

munka részletes szempontjairól” című módszertani levélben előírtaknak. Játékkészletünk hozzájárul a 

gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez, színes játékélet kialakításához. 

A játszókertünket a gondosan összeválogatott esztétikus a gyermekek mozgáskedvét felkeltő és 

mozgásukat – ezáltal fejlődésüket – sokrétűen előmozdító játékok teszik teljessé. A játékok a baleset és 

környezetvédelmi előírásokat figyelembe véve készültek, a bölcsődés életkorú gyermekek számára 

alkalmasak.  

Élelmezés 

A bölcsődei élelmezés során a korszerű kisgyermek táplálási elveket kell figyelembe venni. Ezért a 

bölcsődei csoportnak többnyire külön, az életkori sajátságainak megfelelő étlapot állít össze az 

élelmezésvezető. Az önkormányzat Szekszárdról vásárolta meg a bölcsődéseknek az ételt. Sajnos a 

gyerekek körében ez nem aratott sikert, ezért a helyi konyhával oldottuk meg a bölcsődések étkeztetését, 

melyet a gyerekek szívesebben ettek meg.  A helyi konyha ugyanolyan körültekintően állította össze a 

bölcsődések étlapját. Az ingyenes bölcsődei étkezést jelenleg 6 gyermeknél veszik igénybe a szülők. 

 

A bölcsőde szakmai munkája 

 A bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő munkája, tevékenysége igen sokrétű, nagyon nagy 

odafigyelést igényel. A kisgyermeknevelő-gondozónő feladata a gyermekek egyéni és sajátos igényeit 

figyelembe véve, a gondozás – nevelés egysége, a gyermek személyes adminisztrációjának vezetése, a 

folyamatos napirend betartása, a gyermek testi – lelki óvása. 

A gyermekek pillanatnyi fejlettségi szintje határozza meg a velük való személyes foglalkozás mikéntjét. 

Az egyéni igények kielégítését, az egyéni bánásmód kialakítását nagyban segíti a kislétszámú bölcsődei 

csoport, és a kiszámítható és naponta ismétlődő napirend. Ez állandóságot jelent a gyermeknek és 

nélkülözhetetlen az egészséges személyiség fejlődéshez.  

A szeretetet sugárzó és elfogadó jól képzett személyzet, segíti a bölcsődébe kerüléstől az óvodába 

kerülésig a gyermek harmonikus, egészséges fejlődését. A kisgyermeknevelő, gondozónő az anya 

távollétében megadja a gyermeknek a biztonságot, szeretetet, amely segíti, fejleszti a gyermek testi, 

szellemi és érzelmi fejlődését. 
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Ebbe az életkorba a tanulás az egész nap folyamán a kisgyermeknevelő és a gyermek közös 

tevékenységei közben történik. Szokásai készségei alakulnak, tapasztalatokat szerez, megfigyel, 

feladatokat old meg. Kérdez, válaszol, verset, mondókát, éneket, játékot tanul. 

Biztosítjuk a „művészi” alkotások, festés, rajzolás, nyomdázás, gyurmázás lehetőségét. Ezeket az 

alkotásokat összegyűjtjük és a szülőknek megmutatjuk. A gondozási műveletek során megvalósulnak a 

hozzá kapcsolódó nevelési feladatok, így kialakulnak a gyermekekben: 

• az önellátásukhoz szükséges készségek (étkezés, öltözködés, szobatisztaság), 

• egy egészséges egyensúly, életritmus, 

• rendezett, ritmusban zajló, biztonságot nyújtó nap. 

 

Bölcsődénk a következőket nyújtotta: 

• Biztosítottuk a gyermekek szakszerű gondozását, nevelését. 

• Tanácsokkal, javaslatokkal közelítettünk a családban történő nevelési helyzetek megoldásához 

• Jól összeállított napirenddel elősegítettük az elmélyült aktív játéktevékenységet, az időjárástól 

függően a szobában, illetve a szabadban. 

• A mozgás összehangoltságának fejlődéséhez kellő mozgáslehetőséget biztosítottunk. 

• Segítettük a gyermekek szókincs gyarapodását, a helyes beszéd elsajátítását és annak gyakorlását 

(sok mondóka, vers, mese, körjátékok, beszélgetések pl. időjárásról, ünnepekről, otthoni és 

bölcsődei tevékenységekről stb.). 

• Segítséget nyújtottunk a helyes szokások, szabályok elsajátításában, önállósodási folyamatok „én 

tudat” kialakulásában. 

• Orvosi felügyeletet biztosítottunk. 

• Bölcsődénk nyitottsága lehetővé tette a mindennapi találkozásoknál gyermekekről való 

tájékozódást, így alakulhatott ki partneri kapcsolat a szülők és kisgyermeknevelő között, mely 

őszinte bizalomra épül. 

• Lehetőséget adtunk a szülőnek gyermeke bölcsődei életének megismerésére. 

• Megkönnyítjük, hogy az óvodába való átmenet zökkenőmentes legyen 

 

A bölcsődei élet megszervezése, kapcsolattartás a szülőkkel: 

A bölcsődei nevelés csak úgy lehet sikeres, ha jó a család és a bölcsőde kapcsolata, együttműködésükben 

egyenrangú partnerek, hiszen közös a cél, a gyermek harmonikus fejlődése. 
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Kapcsolattartás a szülőkkel: 

• Jelentkezéskor a szülő rövid betekintést nyerhet a bölcsődei életbe. 

• A felvételről szóló értesítés után szülői értekezlet keretében mutatjuk be bölcsődénket és annak 

működését. 

• Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a kisgyermeknevelővel, gondozónővel. Célja: a 

családdal való kapcsolatfelvétel otthoni környezetben, amelynek során a kisgyermeknevelő 

fontos információkhoz jut, ami segítségül szolgál a beszoktatás és a bölcsődei nevelés során. 

• Beszoktatás: 2 hetes szülővel történő fokozatos beszoktatást javasoljuk és szorgalmazzuk. 

• A gyermekek fejlődéséről írásos tájékoztatót készítünk, fejlődési naplót vezetünk és üzenő füzeten 

keresztül is tájékoztatjuk a szülőket. 

• A szülő és a kisgyermeknevelő naponta átvételkor és hazaadáskor megbeszélik az aznapi 

eseményeket, felmerülő problémákat. 

• Szülői értekezleteken, szülőcsoportos foglalkozásokon lehetőséget biztosítunk a gyermekekkel 

kapcsolatos problémák, nehézségek, vagy más aktuális témák megbeszélésére. 

 

Szakmai kapcsolat más intézményekkel: 

• Óvoda 

• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

• Gyermekorvosi és Védőnői Szolgálat 

Bölcsődénk célkitűzései 

Biztonságérzetett nyújtó, érzelem gazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját képességei 

szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a 

kreatív tovább fejlődésre, élmény és fantázia világa gazdagodhat, és kialakulhat az esztétikum iránti 

érzékenysége. 

Bölcsődei szolgáltatásunkkal hatékonyan segítjük az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó 

ellátási kötelezettségének teljesítését. Szeretnénk, ha Sióagárdon továbbra is magas színvonalon működő 

gyermekintézmény állna a kisgyermeket nevelő családok rendelkezésére. Ennek érdekében mindig szem 

előtt kell tartanunk, hogy napi munkánkat a családok igényeihez igazodva végezzük. Szolgáltatásunk 

révén a gyermekek fejlődésének biztosítása mellett a fiatal édesanyák munkaerőpiacra való visszatérését 

is segítjük.  
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  A 2019-2020 nevelési év egy merőben más és kihívásokkal teli nevelési év volt ismét. Az 

intézmény alkalmazotti közössége egy csapatként és egy célért tudott minden körülmények között 

együttműködni.  

Köszönet minden intézményben dolgozó munkatársnak és az intézménnyel kapcsolatban lévő partnernek.  

Külön köszönet Sióagárd Község Polgármesterének, aki a vészhelyzet alatt biztosította az intézmény 

biztonságos működésének feltételeit és anyagi támogatását.  

 

   

     Tisztelttel:  

 

 

          Horváth Andrea  

          intézményvezető 

 

 

Sióagárd, 2020. 08. 11. 
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Nevelőtestületi legitimáció 

 

 A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde Nevelőtestülete megismerte és elfogadja 

Horváth Andrea intézményvezető 2019-2020-évi  

éves beszámolóját. 

 

 

Jelenléti Ív 

 

Bézsenyi Dóra Mónika……………………………………………………….. 

 

Horváth Andrea …………………………………………………………………. 

 

Kálmán Eszter…………………………………………………………………… 

 

Schweitzer Dorina…………………………………………………………….. 

 

Horváthné Propszt Hortenzia…………………………………………………… 

 

Sióagárd, 2020.08.31. 

 

Szülői legitimáció: 

 A Szülői szervezet képviselői megismerték és elfogadják Horváth Andrea Intézményvezető  

2019-2020-évi éves beszámolóját. 

 

 

Szülői szervezet képviselőjének nevében:      

 

………………………………………………………………. 

 

Sióagárd, 2020. 08.31. 


