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„Még senki sem fedezte fel, hogy milyen mély együttérzés, 

kedvesség és nagylelkűség rejtőzik egy gyerek lelkében. A 

helyes nevelés legfőbb feladata, hogy feltárja e kincseket.” 

MüllerPéter 
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ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINTI FELADATELLÁTÁS 
 

A Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda fenntartója 2015.09.01. óta a Császártöltési 

Német Nemzetiségi Önkormányzat (Császártöltés, Keceli utca 107.). 

 

A köznevelési intézmény típusa: óvoda 

A köznevelési intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

 óvodai nevelés, 

 nemzetiségekhez tartozók óvodai nevelése (német nemzetiségi nevelést 

 folytató kétnyelvű óvoda), 

 a többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai 

 nevelése: 

1. enyhe értelmi fogyatékos,  

2. beszédfogyatékos (nyelvfejlődési zavar, orrhangzós beszéd, folyamatos 

beszéd zavara, diszfónia, logofóbia, centrális eredetű szerzett 

beszédzavarok, verbális tanulási zavar együtt járása az 

olvasás/írás/helyesírás/számolás területén mutatkozó problémákkal), 

3. fejlődés egyéb pszichés zavarával küzdő gyermek (súlyos tanulási, figyelem 

- vagy magatartásszabályozás zavar) 

Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az irányító szerv által a pénzügyi és gazdálkodási 

feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 10§ (4a) bekezdése alapján Császártöltés Község Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala (Császártöltés, Keceli utca 107.) 
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HUMÁN ERŐFORRÁS 

Személyi feltételek (az engedélyezett álláshelyek száma alapján) 

 

Dolgozók Létszám/fő 

Óvodapedagógus (főiskola) 3 

Óvodapedagógus (szakvizsga) 3 

Pedagógus összesen 6 

Dajka (szakképzett, érettségizett) 1 

Dajka (szakképzett) 2 

Pedagógiai asszisztens  1 

Nevelőmunkát közvetlenül segítők összesen 4 

Összesen 10 

 

A 6 óvodapedagógus német nemzetiségi végzettséggel rendelkezik, 3-an szakvizsgával 

rendelkeznek, dajkáink is szakképzettek. Pedagógiai asszisztensünk középfokú végzettséggel 

rendelkezik. 

 

A 2021. október 1-től Winter Józsefné nyugdíjba ment (a nők 40 éves korkedvezményes 

nyugdíjával), helyére pályáztatás útján, határozatlan idejű kinevezéssel Weitzné Koszó Renáta 

német nemzetiségi óvodapedagógus került felvételre, 2021.08.16-tól állt munkába. 

Császártöltés Község Polgármestere a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és 

önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 

599/2021.(X.28.) Korm. rendelet 1§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Császártöltési Német Nemzetiségi Óvodát, mint intézményt is érintően elrendelte a 

hivatkozott jogszabályban foglaltak alkalmazását. Ennek következtében 2 dolgozó fizetés 

nélküli szabadságra kényszerült. A helyettesítésre 1 fő alkalmazottat tudtunk foglakoztatni. A 

kormányrendelet eltörlése után mindkét közalkalmazott április 16-től munkába állt.  

Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, a nevelőmunka kulcsszereplője 

az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a 

nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus  
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elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára. A 

színvonalas nevelőmunka nem nélkülözheti a dajkák közvetlen segítségét sem. Munkájuk 

során megismerik az óvodapedagógusok nevelési elképzeléseit, módszereit, elvárásait, azokat 

saját területükkel összehangolva alkalmazzák a gyermekek fejlesztése érdekében. 

 

A vezetői feladatmegosztás  
 

 Óvodavezető Óvodavezető-helyettes 

Név Vikker Viktória Herner Melinda 

kötelező óraszám 10 24 

 

Külső munkáltató által biztosított feladatellátás 
 

Külső munkáltató 
Fejlesztő pedagógus és 

logopédiai feladatok ellátása 

Fejlesztő 

pedagógus 
Konduktor 

Feladatellátáshoz 

biztosított létszám 
1 fő 1 fő 1 fő 

Ellátott munkakör 

SNI - BTMN gyermekek 

fejlesztése, logopédiai ellátás 

(gyógypedagógus)  

Autizmus 
TSMT torna, 

mozgásfejlesztés 

 

Az SNI és BTMN gyerekek fejlesztését heti 2 alkalommal, a logopédiai feladatokat heti 1 

alkalommal Juhászné Héjas Anna látta el.  

A konduktori munkát Kogler Kinga végezte, aki szükség szerint folyamatosan mérte fel és 

fejlesztette a gyermekeket. 7 óvodás heti rendszerességgel vett részt TSMT tornán (3 

nagycsoportos, 4 középső csoportos). A fejlesztő pedagógus és a konduktor finanszírozása 

Vállalkozói szerződés kötésével, az abban meghatározottak szerint történt. 1 gyermek 

fejlesztését Takács Ildikó fejlesztő pedagógus látta el heti 2 órában Megbízási szerződéssel. 
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Az 53/2016. ( XII.29.) EMMI rendelet értelmében logopédiai ellátás keretében el kell végezni 

a 3. életévüket betöltött gyermekek beszéd-és nyelvi fejlettségének szűrését. A 2020-2021-es 

nevelési évben 14 gyermek szűrésére került sor, közülük 1 gyermek került terápiás ellátásba. 

 

Az 5 évesek kötelező logopédiai szűrése 13 gyermeket érintett. Logopédiai felmérésükre 

felmérésükre 2021. szeptemberében került sor. Közülük 8 gyermek került terápiás ellátásba 

(Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat). 

 

A 15/1998.(IV.30) NM rendelet módosítása alapján: 

25. §
 * 

 (1) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel 

támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a 

köznevelési intézmény pedagógusainak. 

(2) Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát 

végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti 

a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, 

valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, 

b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó 

lehetőségei kibontakozásában, 

c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és 

feltárását, 

d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint 

nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, 

e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és 

f) a jelzőrendszer működését. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800015.NM#lbj97id3a7d
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(3) Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az 

intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el. 

26. §
 * 

 (1) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és 

gyermekjóléti központ együttműködési megállapodást köt a köznevelési intézménnyel. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás tartalmazza 

a)
 * 

 a szolgáltatás célját, tartalmát, helyszínét és annak megjelölését, hogy az óvodai és 

iskolai szociális segítő mely időpontban látja el tevékenységét az intézményben, és 

b) a köznevelési intézmény nyilatkozatát arról, hogy biztosítja 

ba) az óvodai és iskolai szociális segítő bejutását az intézménybe és 

bb) a szolgáltatás nyújtásához szükséges külön helyiséget és az infrastruktúrához való 

hozzáférést. 

(2a)
 * 

 A család- és gyermekjóléti központ az óvodai és iskolai szociális segítő részére a 

köznevelési intézménybe szóló megbízólevelet állít ki. 

(2b)
 * 

 A köznevelési intézmény az óvodai és iskolai szociális segítő személye kapcsán 

kifogással élhet a család- és gyermekjóléti központ vezetőjénél. A kifogással kapcsolatos 

részletes eljárásrendet az együttműködési megállapodás tartalmazza. 

(3) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás nyújtása a miniszter által jóváhagyott 

módszertan alapján folyik. A miniszter a módszertant az általa vezetett minisztérium 

honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi, valamint gondoskodik annak folyamatos 

frissítéséről. 

Ennek értelmében intézményünk 2018. szeptember 1-jétől együttműködési megállapodást 

kötött az Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család-és Gyermekjóléti 

Központ Kiskőrösi Tagintézményével. Az óvodai és iskolai szociális segítő intézményünkben 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800015.NM#lbj101id3a7d
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800015.NM#lbj102id3a7d
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800015.NM#lbj103id3a7d
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800015.NM#lbj104id3a7d
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Vén Anett, aki heti rendszerességgel, pénteki napokon, páros héten 7.30-10.00-ig, páratlan 

héten pedig 11.00-13.30-ig látja el feladatát. Az ellátás folyamatosan működik az óvodában. 

 

Gyermeklétszám alakulása 
 

Az óvodában a feladatellátás 3 óvodai csoportban működött (kis-, középső, nagycsoport). A 

tanköteles korú gyermekek száma 24 fő. Közülük 21 gyermek kezdi meg tankötelezettségét. 

A maximálisan felvehető gyermeklétszám 80 fő, felvett gyermekek száma 2021.10.01-jén 59 

fő, így az óvoda kihasználtsága 73,75%. Év közben 2 gyermek elköltözött, 2 gyermeket pedig 

beírattak az intézménybe. 

2021.08.31-én 2 gyermeket kiemeltek a családból, ők ideiglenesen nevelőszülőkhöz kerültek. 

2021.10.05-től az anyai nagyszülőknél helyezték el őket ideiglenesen. A végleges gyám 

2022.02.01.-től az anyai nagymama lett. 

 

Csoportlétszámok alakulása 
 

Korcsoport 

Gyermeklétszám alakulása 

 

2021.október 1. 2022. május 31. 

Kiscsoport 18 20 

Középső csoport 18 18 

Nagycsoport 23 23 

Összesen 59 61 
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Logopédi

ai 

terápiába
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SNI  

gyerme
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BTMN 
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gyerme
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ban 
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GYV

T 

Nagycs

a 

ládos 

9 10 5 0 0 2+4 6 17 

2022.05.31-i állapot alapján 

Étkeztetés 
 

 

Korcsoport 
Étkező gyerekek száma 

2020.október 1. 2021.május 31. 

Kiscsoport 18 20 

Középső csoport 18 18 

Nagycsoport 23 23 

Összesen: 59 61 

 

A gyerekek napközbeni étkeztetése a Császártöltés Község Önkormányzata által működtetett 

Konyhával megoldott, az étkezésben részt vevő gyermekek száma 61. 

Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat 122/2016.(XII.13.) számú határozata 

alapján az óvodai étkeztetést 2017. január 1-től ingyenesen biztosítja az azt igénybe 

vevők részére. 
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TANKÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSA 
 

2020.01.01-én változás történt a tankötelezettség megállapításával kapcsolatban.  

 

A köznevelési törvény értelmében : 

45. § (1) Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek 

köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

 

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján 

kezdődik. 

A szülő írásbeli kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési 

évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig 

nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz. 

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és a 

függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. 

Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek 

további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem 

benyújtására nincs szükség. 

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, az Oktatási Hivatal a 

szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje 

tankötelezettségének teljesítését. 

A 2021-2022-es nevelési évben 24 gyermek vált tanköteles korúvá, közülük 21 gyermek a 

2022-2023-as tanévben megkezdi általános iskolai tanulmányait, 2 gyermek a Szakértői 

Bizottság véleménye alapján, 1 gyermek pedig az Oktatási Hivatal határozata alapján még 1 

évet óvodában maradhat, tankötelezettségüket 2023.09.01-jén kell megkezdeniük. 
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden 

gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési 

év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órás óvodai nevelésre 

kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban 

kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre. 

Óvodánkban a beiratkozás időtartama 2022.04.25-04.29. között volt.  

A 2022-2023-as nevelési évre 16 kisgyermeket írattak be, közülük 12-en augusztus 31-ig 

betöltik a 3. életévüket, 4-en pedig folyamatosan érkeznek a nevelési év alatt az intézménybe. 

A nyár folyamán 2 gyermeket írattak még be az óvodába. 
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A GYERMEKEK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI 

VIZSGÁLATAINAK MEGSZERVEZÉSE 

 

A védőnő szükség esetén tisztasági vizsgálatot végzett az óvodában. 

 

A veszélyhelyzet kialakulása miatt 2020-tól új higiéniai szabályokat vezettünk be az 

előírásoknak megfelelően, amelyeket a mai napig szükség szerint alkalmazunk: 

 Alapos, fertőtlenítős kézmosás óvodába érkezéskor, és többször a nap folyamán, 

 köhögés, tüsszentés könyökhajlatba, a csoportszobákban elhelyezet érintés nélküli 

kézfertőtlenítő adagolók használata 

 köhögő, taknyos gyermekek nem látogathatták az óvodát, 

 betegségből felgyógyult gyermek csak orvosi igazolással jöhetett vissza az óvodába,  

 eldobható papír kéztörlő használata kézmosás után, 

 a csoportokba valamint a 2 bejáratnál érintés nélküli fertőtlenítőszer adagoló 

tartályokat szereltettünk fel, amelyeket a gyerekek rendszeresen használnak. 

 folyamatos fertőtlenítő takarítás az óvoda épületében, 

 a szülők az óvoda épületébe csak a kialakított beléptető pontig jöhettek be, ahol 

kötelező lázmérés után léphettek csak be az egészséges gyermekek az óvodába. 
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A BELSŐ ELLENŐRZÉS 
 

évszám az ellenőrzés  

dátuma 

az ellenőrzés, típusa és 

tartalma 

kit ellenőriztek ellenőrzés 

eredménye 

hónap nap 

2021. 09. 15. Tematikus tervek 

ellenőrzése 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2021. 10. 13. Csoportnaplók ellenőrzése óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2021. 10. 13. Felvételi- mulasztási 

naplók 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2021. 10. 13. Óvoda köteles gyermekek 

óvodába járásának 

nyomon követése-felvételi 

mulasztási napló 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2021. 10. 13. Gyermekvédelmi 

tevékenység, 

dokumentáció 

óvodapedagógus

ok, 

gyermekvédelmi 

felelős 

megfelelő 

2021. 10. 18. Gyermekbalesetek 

megelőzése 

óvodapedagógus

ok,  

megfelelő 

2021. 10. 18. Munkaidő, 

munkafegyelem 

óvodapedagógus

ok 

nevelő munkát 

közvetlenül 

segítők/technika

i dogozó 

megfelelő 

 

2021. 10. 20. Szülőkkel való 

kapcsolattartás 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2021. 

 

 

10. 20. Szakmai munka 

ellenőrzése 

(dokumentáció) 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2021. 10. 20. Iskolába lépéshez 

szükséges fejlettség 

ellenőrzése, esetleges 

Szakértői vizsgálatok 

dokumentumai 

nagycsoportos 

óvodapedagógus

ok 

Arnold Judit 

Herner Melinda 

megfelelő 
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Szülők tájékoztatása az 

iskolakezdéssel 

kapcsolatos törvényi 

változásokról, halasztás 

kérésének módjáról 

2021. 10. 22. Beszoktatás kiscsoport 

Bujdosóné 

Csontos Erika, 

Bergmann 

Jánosné 

megfelelő 

2021. 11. 30. A gyermekek fejlődését 

nyomon követő 

dokumentációs rendszer- 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2021. 12. 03. Szakmai munka 

ellenőrzése 

középső-

nagycsoport 

Mikulás 

ünnepségre 

készülődés 

megfelelő 

2021. 12. 15. Tematikus tervek 

ellenőrzése 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 01. 22. Félévi Szülői tájékoztatók 

elkészítése, kiküldése 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 02. 02. Gyermeki mérések 

ellenőrzése (DIFER, 

Diszlexia mérés, Bender 

teszt) 

középső és 

nagycsoportos 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 03. 04. Szakmai munka 

ellenőrzése 

nagycsoport 

Arnold Judit 

megfelelő 

2022. 03. 12. Tematikus tervek 

ellenőrzés 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 03. 12. Szakmai munka 

ellenőrzése 

(dokumentáció) 

 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 03. 16. Tematikus tervek, óvodapedagógus megfelelő 
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  reflexiók ellenőrzése ok 

2022. 04. 09. Csoportnaplók ellenőrzése óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 04. 09. Felvételi- mulasztási 

naplók ellenőrzése 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 04. 12. Nemzetiségi Nap 

előkészületeinek 

ellenőrzése 

felelősök, 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 04. 29. Gyermekvédelmi 

tevékenység, 

dokumentáció, 

gyermekvédelmi felelős,  

Gyermekvédelm

i felelős 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 05. 03. Gyermekbalesetek 

megelőzése dokumentáció 

Balesetvédelmi bejárási 

napló 

óvodapedagógus

ok, 

felelősök:Bergm

ann Jánosné, 

Arnold Judit 

megfelelő 

2022. 05. 04. Munkaidő, 

munkafegyelem 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 05 05. Anyák napja, Évzáró 

előkészületeinek 

ellenőrzése 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 05. 12. Gyermeknapi 

előkészületek, programok 

ellenőrzése 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 05. 20. Év végi Szülői tájékoztató 

elkészítésének, 

kiküldésének ellenőrzése 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 05. 21. Gyermeki fejlődés 

nyomon követése 

dokumentáció ellenőrzése 

óvodapedagógus

ok 

megfelelő 

2022. 06. 15. Csoportnaplók ellenőrzése, 

hiányzások igazolásának 

ellenőrzése 

óvodapedagógus

ok, pedagógiai 

asszisztens 

megfelelő 

2022. 06. 25. Munkaidő, 

munkafegyelem 

nevelőmunkát 

közvetlenül 

segítők, 

technikai 

alkalmazottak 

megfelelő 
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SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

Dátum Megnevezés Tartalma 
A program 

értékelése 

2021.augusztus 

23. 

Szülői értekezlet 

a leendő 

kiscsoportos 

gyermekek 

szülei részére 

Tájékoztató 
megfelelő 

2021.augusztus 

24. 

Szülői Szervezet Óvodai Munkaterv elfogadása, 

aktuális programok, feladatok 

megbeszélése 

megfelelő 

2021.szeptember 

30. 

csoportos szülői 

értekezlet 

Tanévnyitó szülői értekezlet  

Csoport szülői értekezlet: 

 SZSZ tagok 

megválasztás  

 aktuális, és a 

csoport életét érintő 

felvetések 

megvitatása 

 a csoport szokás-és 

szabályrendszere 

 Óvoda-család 

együttműködése 

 intézkedések a 

veszélyhelyzet ideje 

alatt 

 a szülők 

tájékoztatásának 

formái 

 

megfelelő 

2021.október 5. Szülői Szervezet Szülői Szervezet megalakulása, 

elnök megválasztása 

Tájékoztató az óvodai életről 

Mikulás ünnepség, csomagok 

Karácsonyi ünnepség zárt körben 

Covid helyzettel kapcsolatban tett 

intézkedések 

2021. évre tervezett programok 

(veszélyhelyzettől függően) 

 

megfelelő 

2022. január 7. Szülői Szervezet Beszámoló az első félév 

munkájáról, aktuális programok, 

feladatok megbeszélése 

megfelelő 
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2022. április 28. szülői értekezlet A szülők tájékoztatása a 

csoportokban a nevelési év során 

folyó munkáról, elkövetkezendő 

eseményekről, programokról 

megfelelő 

2022.május 16. Szülői Szervezet  Tájékoztató a második félév 

tevékenységeiről 
megfelelő 

2022.augusztus 

22. 

Szülői értekezlet 

a leendő 

kiscsoportos 

gyermekek 

szülei részére 

Tájékoztató 
megfelelő 

 

 
A veszélyhelyzet ideje alatt a szülőket folyamatosan tájékoztattuk a zárt facebook 

csoportokon keresztül az óvodában történt eseményekről! 
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TÁRGYI FELTÉTELEK 
Az intézményben 3 csoportszoba, 1 foglalkoztató, 2 mosdóhelyiség áll a gyerekek 

rendelkezésére. Az épületben 1 tálaló konyha működik, 1 fürdőszoba, 2 felnőtt mosdó 

valamint 1 raktárhelyiség található. A helyiségek bútorokkal, tárgyi eszközökkel jól 

felszereltek. Fejlesztő- és játékeszközök beszerzése folyamatosan biztosított. A csoportszobák 

világosak, minden igényt kielégítenek. Az udvar tágas, szabványoknak megfelelő, 

rendszeresen karbantartott eszközökkel felszerelt. A dolgozók számára kialakított helyiségek 

jól felszereltek. Az iroda berendezése korszerű, számítástechnikai eszközökkel ellátott. 

Sajnos tornaszoba nincs az óvodában, ezért a testnevelés foglalkozásokat a 

veszélyhelyzetre való tekintettel ebben a nevelési évben a csoportszobákban kellett 

megtartanunk, ami sajnos nagyon korlátozott mozgáslehetőséget biztosított a 

gyermekek számára.  

Az intézmény működése és felszereltsége a jogszabályi feltételeknek megfelel.  

Az óvoda épülete 80 gyermek számára nyújt minden tekintetben ideális elhelyezést, az óvoda 

kihasználtsága 73,75 %. 

 

Eszközfejlesztés: 

 

Karácsonyra fejlesztő játékokat vásároltunk a gyerekeknek 100.000 Ft értékben 

(Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint fenntartó jóvoltából). 

 

A "FALATKÁK" Óvodai Alapítvány működése kiemelkedő fontosságú az intézmény 

életében. Jelentős anyagi támogatást nyújt a hagyományos óvodai programok színvonalas 

megvalósítása érdekében (Mikulás, Karácsony, Gyermeknap, kirándulások, 

gyermekelőadások, fejlesztő eszközök).  

Két sikeres pályázatából nyert összeget az alábbiakra költöttük: 

 működést segítő tárgyi eszközök beszerzése 

 Mikulás csomagok 

 Gyermeknapi rendezvény 

 Homokozó  

 középső-és nagycsoportosok kirándulása 

(Alapítványi beszámoló 2.sz. melléklet) 
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PEDAGÓGIAI MUNKA 

(A PP megvalósításának gyakorlata, pedagógiai, szakmai értékelése az 1. sz. 

mellékletben található) 
 

 

Munkánkat a vonatkozó törvények mellett intézményi dokumentumaink határozzák meg. 

Szakmai munkánkat a Munkatervvel és az Pedagógiai Programmal koherensen valósítjuk 

meg. Óvodai programunk a Tevékenységközpontú Óvodai Program kiegészítve a 

kompetencia alapú neveléssel. A kompetencia alapú óvodai programcsomag jól illeszthető 

helyi óvodai programunkhoz, hiszen mindkettő alappillére a gyermekközpontúság. A 

pedagógiai programunkba beépítjük a kompetencia alapú komplex óvodai program elveit, 

ajánlásait, ezáltal még hatékonyabban segíthetjük gyermekeink fejlődését. Hitvallásunk, az 

óvodáskorú gyermek egyéni és életkori sajátosságait a legmesszebbmenőkig figyelembe véve 

fejleszteni személyiségét, kiegészítve és folytatva a családi nevelést, derűs, otthonos 

légkörben, amelynek megvalósulása folytán képessé válik a gyermek az egyre tágabb 

környezetbe való zökkenőmentes beilleszkedésre. Ezen a ponton találkozik először, a  

nevelőtestületi nézet és a Tevékenységközpontú Óvodai Program. 

Az Alapprogram is kellő szabadságot biztosít az óvónő munkájában, ezzel a szabadsággal  

élve és a helyi sajátosságokat, lehetőségeket eddig is kihasználva és beépítve végezzük  

munkánkat, tág teret adva a gyermeki tevékenységnek, tevékenykedtetésnek, és ezen keresztül  

a sokoldalú megismerésnek. Óvodai életünket a megismerések komplexitása, gyakorlatiasság 

és a többoldalú tapasztalatszerzés jellemzi. 

 

A német nemzetiségi nevelés 

 

Óvodánk sajátossága a német nemzetiségi nyelven folyó nevelés minden korcsoportban. 

Kiemelt feladatunknak tartjuk a német nemzetiségi nyelv és kultúra, valamint a hagyományok 

ápolását, átörökítését. Ezek a feladatok az óvodai nevelés komplex részeként beleolvadnak 

mindennapjainkba. Német nemzetiségi nevelési programunk tartalma is a tevékenységeken 

keresztül jut érvényre, amely megnyilvánul a játék és tanulási-, a társas-közösségi-, a munka 

és szabadidős-tevékenységekben.  
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A tevékenységek során kiscsoportban a gyerekek óvodai jelének, játékok neveinek 

megismertetése németül, egyszerű utasítások adása, azok beépítése a mindennapokba, a 

nemzetiségi kultúrából átörökített gyermekjátékok, mondókák, dalok, körjátékok 

megismertetése. Középső- és nagycsoportban az ismeretek folyamatos bővítése, 

szókincsfejlesztés, az ismeretek elmélyítése, nemzetiségi táncok koreográfiáinak elsajátítása a 

gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével. 

 

Sajátos feladataink közé tartozik a gyermekvédelem, az integráció és a zavartalan óvoda-

iskola átmenet biztosítása.  

 

Gyermekvédelem 
 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik az intézményben. 

A gyermekvédelmi felelős (Weitzné Koszó Renáta) szoros kapcsolatot tartott fenn a helyi 

Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálattal. 

(Gyermekvédelmi beszámoló 3. sz. melléklet) 

 

Integrációs nevelés 
 

 A hátrányos helyzetű gyerekek differenciált fejlesztésének megvalósítása, az 

esélyegyenlőség biztosítása. 

 A közösségbe való beilleszkedés segítése, 

 A családból származó szociokulturális hátrányok csökkentése, a lemaradások 

folyamatos kompenzálása. 

 Felelősségérzet, feladattudat kialakítása. 
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Az óvoda-iskola átmenet segítése 
 

 célunk, hogy az iskolába lépés könnyed, szorongásmentes legyen a nagycsoportos 

gyerekek számára. 

 Az egyéni fejlődési ütem figyelembevétele, a képességek minél szélesebb körű 

kibontakoztatása. 

 Folyamatos együttműködés a családokkal, egyéb háttérintézményekkel.  

Egészséges életmódra nevelés  
 

Nagy figyelmet fordítottunk a napi, rendszeres, szervezett mozgásos tevékenységekre 

(mindennapos testnevelés), változatos, érdekes mozgásformákkal bővítettük a napi rendszeres 

mozgástevékenységet. Hatékony foglalkoztatási formákkal, elsősorban a funkcionális 

mozgáskészségekre (természetes mozgásokra), valamint új szemléletű, nem versengés 

centrikus játékokra építve, lehetőséget adtunk a mozgáson keresztül az egész személyiség 

fejlesztésére, a mozgással kapcsolatos pozitív kompetenciaérzet kialakítására.  

A spontán, szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységek kiegészítik az irányított 

mozgásos tevékenységeket. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének a pozitív énkép, 

önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás- fejlődésére 

 

Nagy figyelmet fordítunk a levegőztetésre. Lehetőség szerint naponta több órát, délelőtt és 

délután is kinn tartózkodnak a gyermekek a levegőn. A levegőztetés idejére is gondoskodunk 

a gyermekek tevékenységének megszervezéséről. Szeles időben, sűrű ködben, vagy ha a 

hőmérséklet -10 C alá esik, a csoportszobák fokozott szellőztetése mellett a gyermekek az 

épületben maradnak. 
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Fejlesztendő területként határoztuk meg a 2021-2022-es nevelési évre: 

 “Mezítlábas ösvény” kialakítása az udvaron - ez a projekt folyamatban van. 

 

 Tehetséggondozás 

 

Fontos, ugyanakkor igen nehéz feladat - életkoruk miatt - a tehetséges gyermekek kiszűrése, a 

tehetség kibontakoztatásának biztosítása.  

A csoportokban napi szinten folyamatos, egyéni fejlesztés történik. A gyermek fejlettségének 

megfelelő fejlesztés lehetőséget biztosít a felzárkóztatásra, valamint a tehetség felismerésére, 

kibontakoztatására is.  

Két óvodapedagógus részt vett egy, a Nemzeti Tehetségközpont által meghirdetett 4 online 

előadásból álló “Aranykalapácsok és tündérigék – a tehetség szolgálatában” címmel indított 

képzésen. Az itt szerzett ismereteket szeretnénk kamatoztatni a következő nevelési évben az 

óvodai Tehetségondozó Programunk létrehozásában. 

Környezetvédelem  

A 2021-2022-es nevelési évben is kiemelt feladatként határozzuk meg a 

környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket: 

 szelektív hulladékgyűjtés (elem, papír, kupak) 

 hulladék újrahasznosítása 

 óvodai csoportonként természetsarok kialakítása 

 udvaron kialakított fűszer-és gyógynövény kert, virágoskert, veteményes kert 

folyamatos gondozása 
 

A hulladékhasznosítás során igyekeztünk a gyűjtött papírokból, kupakokból kreatív 

tevékenységet folytatni . 

A kiskertek művelése folyamatosan történt. 
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A 2021-2022-es nevelési évben megvalósult programjaink 

 

TÉMAKÖRÖK, 

PROJEKTEK 

IDŐPONTOK PROGRAMOK 

LEVEGŐ szeptember 19. 

 

szeptember 30. 

Szüreti felvonulás (falu 

szinten) 

A népmese napja 

TŰZ 

 

 

 

 

"MÁRTON NAP" projekt 

 

 

 

 

 

 

 

“KARÁCSONY" projekt 

október, november, 

december 

október 4. 

 

november 12. 

a projektet 

csoportszinten, a 

gyerekek életkori 

sajátosságainak 

megfelelően tartottuk 

meg 

 

december 1-től 

 

december 6. 

 

 

 

 

 

Állatok világnapja 

 

MÁRTON NAP-i projektzáró 

rendezvényünk a 

veszélyhelyzet miatt elmaradt 

 

 

 

 

Adventi időszak 

 

Mikulás 

Ebban az évben a Mikulás az 

óvoda udvarán látogatta meg a 

gyerekeket. 

A csomagokat a 
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december 13. 

 

 

 

december 16. 

“FALATKÁK” Óvodai 

Alapítvány jóvoltából minden 

gyermek megkapta. 

 

Luca nap, a népszokáshoz 

kapcsolódó hagyományok 

megismertetése (pl:búzavetés) 

 

Óvodai karácsonyi 

projektzáró-ünnepséget a 

veszélyhelyzet miatt zárt 

keretek között tartottuk meg. A 

gyerekek csoportonként 

körbejárták a karácsonyfát, 

elmondták az alkalomra tanult 

verseket, énekeket, majd 

minden csoport megkapta a 

karácsonyi ajándékát, 

 

VÍZ január, február, március 

 

február 18. 

 

március 15. 

március 25. 

 

 

 

 

Farsangi bál 

 

Nemzeti ünnep -megemlékezés 

Nemzetiségi nap (“külsősök” 

bevonásával) 
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FÖLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

április, május, június 

április 13. 

 

 

április 29. 

 

 

 

május 4.-5. 

 

május 25. 

 

 

 

május 27. 

 

június 14. 

 

 

 

Locsolkodás (Idősek 

Otthonában lakó nénik 

meglocsolása) 

 

Trachttag 

Májusfa díszítés az óvodában 

(Idősek Otthonában is ) 

 

Anyák napja és Évzáró műsor a 

kis-és középső csoporban 

 

Gyermeknap 

(“FALATKÁK" Óvodai 

Alapítvány támogatása) 

 

Nagycsoportos Évzáró 

 

Maci csoport kirándulása 

(nagycsoport) 

 

LEVEGŐ július, augusztus 

 

augusztus 12.-14. 

 

 

 

 

Nyári élet megszervezése 

 

Falualapítók Ünnepe 

alkalmával kézműves 

foglalkozás 

("FALATKÁK" Óvodai 

Alapítvány) 
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A Korona vírus járvány következtében a családokban előforduló megbetegedések, valamint a 

gyermekek megbetegedése miatt többen  karanténba kerültek, hiányoztak az óvodából. Ők a 

karantén helyzet elmúltával, a Járványügyi megfigyelés törléséről szóló Kormányhivatali 

határozat bemutatása után ismét visszatérhettek az óvodába.  
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Továbbképzés 

 

Továbbképzéseinket a Továbbképzési Program valamint a Beiskolázási terv alapján 

végeztük, előnyben részesítve a német nemzetiségi, a módszertani továbbképzéseket valamint 

a szakmai megújító képzéseket. Igyekszünk a törvény által előírt 7 évenkénti 120 órás 

továbbképzéseket teljesíteni.  

 

Az alábbi továbbképzéseken vettünk részt: 

 

 Pedagógusok felkészítése a minősítésre (1 fő) 

 Népi játék, néptánc módszertani továbbképzés (a nevelőtestület tagjai-helyi képzés) 

 A nemzetiségi óvodai nevelés megvalósítása (2 fő) 

 Az 1. típusú diabétesszel élő gyermekek napközbeni speciális ellátást biztosító 

elméleti és gyakorlati képzés (2 fő) 

 Vezetőknek szóló továbbképzés (1 fő) 

 online képzések 

 

 

A nevelési évben a törvény által meghatározott 5 nevelés nélküli munkanapból 2-t 

használtunk fel. 
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Önértékelés 
 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes, fenntartótól független külső 

értékelési rendszer (pedagógiai-szakmai ellenőrzés-tanfelügyelet) működtetését írja elő. A 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza a pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

szabályait.  

A belső önértékelési rendszer terve 

Dátum Megnevezése Tartalom Az érintettek 

köre 

Felelős 

év hó nap 

2021. 09. 01. Belső 

Önértékelési 

szabályzat 

Jogszabályoknak 

megfelelő 

szabályzat 

elfogadása 

nevelőtestület, 

alkalmazotti 

közösség 

szülői szervezet 

óvodavezető 

2022. 08. 31-

ig 

Szakmai 

ellenőrzések 

ellenőrzési lap 

szerint 

óvodapedagógusok óvodavezető 

 

A 2021-2022-es nevelési évben vezetői önértékelésre került sor.  

 

Minősítés 
 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásától szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII.30.) Korm. rendelet értelmében intézményünkből a 2021-2022-es nevelési évben 2 

kolléganő (Arnold Judit, Vikker Viktória) Pedagógus II. fokozatot célzó minősítésére került 

sor.  

Tanfelügyelet 
 

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés – törvényi és miniszteri rendeleti szinten 

szabályozott. Az alapvető jogi kereteket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 87. §-a határozza meg. 

A törvényhez kapcsolódó végrehajtási szabályokat a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
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EMMI-rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 145–155. §-ai tartalmazzák. A 

miniszteri rendelet 145. §-a alapján az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés általános célja, 

hogy az óvodák szakmai tevékenységét 

– a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, 

– az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő 

értékelésére, valamint 

– az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá  

– az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékelje, és ezzel az intézmény szakmai 

fejlődéséhez támogatást adjon. 

A miniszteri rendelet 146. §-a alapján az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésnek három 

fajtája van. 

 

Ez alapján az ellenőrzés irányulhat:  

– a pedagógus ellenőrzésére, 

– az intézményvezető ellenőrzésére, valamint 

– az intézmény ellenőrzésére. 

 

Az Oktatási Hivatal 2021-es évi tájékoztatása alapján az intézmény, és a vezető is bekerült a 

2022. évi ellenőrzési tervbe.  

A vezetői tanfelügyeleti látogatásra 2022.06.07-én, az intézményi tanfelügyeleti látogatásra 

pedig előre láthatólag 2022.októberben kerül sor. 
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MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS 
 

Az óvodás korú gyermekek fejlődésének nyomon követését jogszabály írja elő. 

Óvodánkban korcsoportonként az alábbi módon történik a gyermeki fejlődés mérése: 

 

Kiscsoport Középső csoport Nagycsoport 

Bemeneti mérés: fejlettségi 

felmérő lap (1x) 

Fejlődési napló (november, 

május) 

Fejlődési napló (november, 

május) 

Beszoktatás Személyiség lap 1.-

tapasztalatok, változások 

Személyiség lap 1.-

tapasztalatok, változások 

Személyiség lap Személyiség lap 2.-

erősségek, fejlesztendő 

területek (január, május) 

Személyiség lap 2.-

erősségek, fejlesztendő 

területek (január, május) 

Fejlődési napló (november, 

május) 

Fejlesztési területek-havonta Fejlesztési területek-havonta 

Személyiség lap 1.-

tapasztalatok, változások 

Gyermekrajz (év eleje, év 

vége) 

Gyermekrajz (év eleje, év 

vége) 

Személyiség lap 2.-

erősségek, fejlesztendő 

területek (január, május) 

Rövid DIFER-január Teljes DIFER-január 

Fejlesztési területek-havonta Szülők tájékoztatása (január, 

május) 

Kimeneti mérés 

Gyermekrajz (év eleje, év 

vége) 

 Szülők tájékoztatása (január, 

május) 

Szülők tájékoztatása (január, 

május) 

  

 

DIFER mérés 

A program az alábbi 7 területeken méri a gyermekek fejlettségét: 

beszédhanghallás, elemi számolási készség, írásmozgás koordináció, relációszókincs, 

tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés, szociális motívumok és készségek. 

A Difer index a hét készség eredményének átlaga. 

 

A mérések eredménye alapján a DIFER INDEX alakulása: 

 Középső csoport Nagycsoport Iskolába menők 

ÖSSZESÍTETT 

DIFER INDEX 
49,13% 68,15% 69,11% 

 

Középső csoportban az 5 évesek mérése rövid DIFER-rel, a történik. 
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Nagycsoport összesített DIFER grafikon: 

 
A mérés neve: Nagy 2021-2022 

Évfolyam: nagycsoport 
 
Referencia: kisközség 

 

 

 

 

 

 

 

Középső csoport összesített DIFER grafikon 
 
A mérés neve: 2022. Süni középső csoport 

Évfolyam: középső 
 
Referencia: kisközség 
:  
 
 



 

 
31 

 

Deutscher NationalitätenkindergartenTschasartet 

Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda 
6239 Császártöltés, Keceli u.9. 

/78/ 443 961         e-mail:ovoda@csaszartoltes.hu 

KAPCSOLATOK 

Fenntartónkkal a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének tagjaival 

nagyon jó a kapcsolatunk, hiszen közös céljaink összekapcsolnak bennünket. Nagyon örülünk 

neki, hogy a mindennapi munkánkhoz szükséges eszközöket, dolgokat rendelkezésünkre 

bocsájtják, valamint rendezvényeinket is támogatják. 

Területei: 

 az intézmény működtetése, működési feltételek biztosítása, 

 intézményi dokumentumok átdolgozása, jóváhagyása, 

 tervek, beszámolók elfogadása, jóváhagyása, 

 intézményfejlesztési koncepció kidolgozása, 

 pályázati tevékenység, 

 részvétel közös programokon, 

 tájékozódás az óvoda munkájáról, 

 meghívás az intézményben történő látogatásra. 

 

A helyi önkormányzattal, a képviselőkkel is rendszeres a kapcsolatunk. A falu szintű 

rendezvényeken részt veszünk a nagycsoportos gyerekekkel és szüleikkel, az óvodai 

rendezvényekre a képviselők is meghívást kapnak (Márton nap, Óvodai Karácsonyi 

ünnepség) 

A Polgármesteri Hivatal apparátusával kapcsolatunk folyamatos az óvoda működésével 

kapcsolatos feladatok érdekében. 

Külső kapcsolattartásunk szakmai területen szerteágazó. Pedagógiai munkánkat, az 

intézményi működést nagyban segíti a jó kapcsolatok kialakítása más intézményekkel. 

Egymás tájékoztatását, meghívását (pl: szakmai napra, továbbképzésre) szakmai fejlődésünk 

érdekében fontosnak tartom, hiszek az egymástól tanulás lehetőségében. 

Az óvoda azon intézményekkel tart kapcsolatot, amelyek az óvodába lépés előtt, az óvodai 

élet során és az után is fontos szerepet töltenek be a gyermekek életében, ezért a jó 

kapcsolattartás, a megfelelő kommunikáció elengedhetetlen feltétel.  

  



 

 
32 

 

Deutscher NationalitätenkindergartenTschasartet 

Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda 
6239 Császártöltés, Keceli u.9. 

/78/ 443 961         e-mail:ovoda@csaszartoltes.hu 

 

Intézmény Kapcsolattartás formája 

Császártöltési 

Bánáti Miklós 

Német 

Nemzetiségi 

Általános Iskola 

Értekezlet 

Előadások 

Továbbképzés 

Szakmai nap 

Gyermekek, 

pedagógusok látogatása 

az iskolába ill. óvodába 

Közös programok 

(Márton nap) 

Iskola-óvoda 

átmenet  

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Értekezlet 

Előadások 

Továbbképzés 

Szakmai nap 

Fejlesztések 

Gyermekek 

vizsgálata, 

fejlesztése 

Egészségügyi 

Szakszolgálat 

Védőnői Szolgálat: 

szakmai segítség, 

adatok 

 

Óvoda orvosától 

szakmai segítség, 

információ 

 

Kulturális-és 

Közművelődési 

Intézmények 

Teleházban szervezett 

programokon részvétel 

Könyvtárlátogatások  

Családsegítő-és 

gyermekjóléti 

Szolgálat 

jelzőrendszer 

működése 

  

Egészségügyi 

Gyermekjóléti 

és Szociális 

Intézmény 

Család-és 

Gyermekjóléti 

Központ 

Kiskőrösi 

Tagintézménye 

megbeszélések személyes 

kapcsolattartás 

intézményi szociális 

segítőn keresztül az 

intézményben heti 

rendszerességgel 

 

 

Más szervezetekkel való kapcsolatunkra is az együttműködés hatékonysága, a kölcsönös 

segítségnyújtás jellemző. Intézményünk kapcsolatban áll az alábbi civil szervezetekkel és 

alapítványokkal: 

 "Falatkák" Óvodai Alapítvány 

 Császártöltési Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 

 Császártöltési Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Császártöltési Sporthorgász Egyesület 

 Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány 

 Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány 

 Agape Team Missziós Alapítvány 
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Egyéb közösségekkel: 

 Tűforgatók 

 Töltési Társaskör 

 Fuchs kórus 

 Fazekas ház 
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NYÁRI ÉLET AZ ÓVODÁBAN 
 

2022.06.16-tól nyári rend szerint működött az óvoda. A szülők körében előzetesen felmértük, 

hogy ki igényli gyermeke számára az óvodai ellátást a nyári szünet ideje alatt. 

Az nyár folyamán 30-35 gyermek járt rendszeresen óvodába.  

A gyerekekkel összevont csoportokban foglalkoztunk, változatos tevékenységeket kínálva 

számukra. A legtöbb időt az udvaron töltöttük, ahol a párakapu és a vizes-hajós játék 

frissítette fel a gyerekeket. A kis fedett teraszon kialakítottunk egy babaszobát és 

babakonyhát, ami nagy sikert aratott. A gyerekekkel közösen egész nyáron gondoztuk, 

locsoltuk a magas ágyásokat. Folyamatosan fogyasztottuk az ott megtermett zöldségféléket 

(paradicsom, paprika). 

A nyári zárva tartás ideje alatt 2022.08.01-08.12. megtörtént a fertőtlenítő nagytakarítás. 

Augusztus 15-től újra birtokba vették a gyerekek az óvodát. 

Augusztus 23-án Tűz-és Munkavédelmi oktatásban részesültek az óvoda dogozói. 
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FELKÉSZÜLÉS AZ ÚJ NEVELÉSI ÉVRE 

A 2022/2023-as nevelési évet 2022.09.01-jén kezdtük meg. 

Jelenleg az óvodába járó gyerekek létszáma 56 fő, a kiscsoportosok beszoktatása 

folyamatosan történik! 

A tanköteles gyermekek létszáma ebben a nevelési évben 19 fő. 

Amennyiben ismét veszélyhelyzet alakul ki, abban az esetben bevezetjük a szükséges 

intézkedéseket! 

A gyermeklétszám alakulása csoportonként: 

Kiscsoport: 18 

Középső csoport: 19 

Nagycsoport:19 

SNI-s gyerekek száma:5 

BTMN-es gyermekek száma:1 

Veszélyeztetett gyermekek száma: 3 

A szükséges fejlesztő foglalkozásokat továbbra is a fejlesztő pedagógusokkal történő 

vállalkozói szerződések kötésével biztosítjuk a gyermekek számára. 
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Járványügyi intézkedések 

A 2021-2022-es nevelési évben is szükség volt a járványügyi intézkedések bevezetésére. A 

helyi Intézkedési terv alapján jártunk el, amelyről a szülőket folyamatosan tájékozattuk! 

Ennek értelmében: 

 az óvoda épületébe a szülők csak a beléptető pontokig kísérhették be gyermekeiket, 

ahol az előírt kötelező testhőmérséklet mérés után léphettek be a gyermeke az épületbe 

 a szülőknek száját, orrát eltakaró maszkban kellett a gyermekeket átadni átvenni is 

 a gyerekek alapos, szappanos kézmosás után lephetnek be a csoportszobákba 

 a csoportszobákban elhelyezésre került 1-1 érintésmentes kézfertőtlenítő automata 

használata a gyerekek számára gyakorlattá vált 

 betegséget mutató gyermeket az előírásoknak megfelelően nem fogadunk az óvodába, 

ill. akin betegség jeleit tapasztaltuk, hazaküldtük 

 betegség után csak orvosi igazolással jöhetnek vissza a gyerekek az óvodába. ugyanez 

az intézkedés vonatkozik az intézménybe dolgozó felnőttekre is 

 a járványügyi előírásoknak megfelelően folyamatos, alapos fertőtlenítés, takarítás 

történt napi szinten 

 az óvodai dolgozók számára felajánlott védőoltást 8-an vették fel  

A központi járványügyi intézkedéseket folyamatosan figyeltük, és megtettük az előírt, 

szükséges óvintézkedéseket! 
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„Amikor egy gyermek arcára tekintünk, a jövőt látjuk. 

Az álmaikra gondolunk, arra, hogy mit tartogat 

számukra az élet, és mi mindenre lehetnek képesek.” 

 

(Desmond Tutu) 
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MELLÉKLETEK 
 

 

1.sz. melléklet: A PP megvalósításának gyakorlata, pedagógiai-szakmai munka 

értékelése 

2.sz. melléklet: "FALATKÁK" Óvodai Alapítvány beszámolója 

3.sz. melléklet: Gyermekvédelmi beszámoló 
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1.sz. melléklet 

PP megvalósításának gyakorlata-pedagógiai, szakmai munka 

értékelése 
 

E-erősség 

F-fejlesztendő terület 

 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS 

 

összesítés E F 

1. Higiénikus szokások, szabályok megerősítése, kialakítása, az egész nap 
folyamán kell, hogy történjen, ahol az önállóságra való ösztönzés és a pozitív 
megerősítés módszerét kell alkalmazni! 

E  

2. Tisztálkodás, WChasználat, kézmosás, törülközés, fésülködés, fogápolás 
helyes, rendszeres végzésére nevelés az egészség megóvása érdekében 
történik, az intimitás tiszteletben tartásával és a nemi identitás 
figyelembevételével. 

E  

3. Megteremtjük, hogy olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen a 
gyermek, mely igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni 
sajátosságaihoz, kompetenciájához, fejlődési üteméhez. 

E  

4. A tevékenységekhez nyugodt, sürgetésmentes légkört teremtünk 
(csoportszobákban udvaron és más helyiségekben) ügyelve a hőmérséklete, 
a szellőztetésre, fényviszonyokra, páratartalomra, zajártalomra. 

E  

5. Az étkezési kultúra alakítása és erősítésekor a gyermekközösség mintaadó 
erejére is építünk. Ehhez fontos az esztétikus környezet biztosítása: 
asztalterítő, szalvéta stb.. 

E  

6. A korszerű táplálkozás jegyében rendszeresen nyers formában történik a 
zöldség és gyümölcsfogyasztás. 

E  

7. A tisztított víz fogyasztására egész nap folyamán lehetőséget teremtünk, 
ösztönözzük a gyermekeket az elegendő mennyiségű vízfogyasztásra. 

E  

8. A sószoba adta lehetőségeket a gyermekek az óvodai tevékenységeinek 
szervezésekor maximálisan kihasználjuk és a délutáni időszakban a 
szülőkgyermekek számára is biztosítjuk. 

 F 

9. A pihenés feltételeinek megteremtése az egyéni és közösségi érdekek 
összehangolásával történik, figyelembe véve a gyermekek életkorából 
fejlettségéből adódó különbségeket.  

E  

10. Délutáni pihenést segíti a rövid mese vagy a halk zene vagy altatódal, 
énekhallgatás. 

E  

11. A zavartalan pihenés érdekében biztosítjuk a megfelelő méretű ágyakat, 
takarókat, és az „otthont jelentő”, és balesetveszélyt nem rejtő „játék alvókák” 
használatát. 

E  

12. A szabad levegőn való tartózkodásnak fontos elemének kell lennie a 
napirendünkben 

E  

13. A túlzott UVsugárzásra, a légszennyezettség veszélyeire figyelve 
tartózkodunk a szabadlevegőn. 

E  

14. Fontosnak tekintjük, hogy a gyermek cipője megfelelő minőségű, állagú és 
biztonságos legyen. Erre felhívjuk a szülők figyelmét 

E  
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15. A mindennapi mozgásnál a mezítláb való mozgást alkalmazzuk, amennyiben 
a terem vagy a terep erre lehetőséget biztosít. 

E F 

16. A mindennapos spontán és szervezett mozgás kiemelt szerepet kap a 
nevelési rendszerünkben. A mindennapos szervezett mozgás naponta 20-25 
perc 

 

E  

 

AZ ÉRZELMI, ERKÖLCSI, KÖZÖSSÉGI NEVELÉS 

 

17. Családias légkörben zajlik óvodai életünk, ennek előfeltétele, hogy 
óvodapedagógusaink, és a dajkák barátságos, otthonos környezetet 
teremtsenek a gyermekeknek. 

E  

18. Programunk megvalósításának fontos feltétele, hogy az óvoda alkalmazottai 
és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak egymás közötti 
kapcsolatát pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. 

E  

19. Az egyes csoportoknak önálló, de egymáshoz kapcsolódó szokásrendszere 
van, amely elmélyíti a gyermekek közösséghez való tartozásának érzését. 

E  

20. A csoportszobákban a gyermekek rajzainak saját, jellel ellátott helyet 
biztosítunk, mellyel el kívánjuk érni, hogy a gyermekek a közösségen belül is, 
mint egyén, nagy hangsúlyt kapjanak. 

E  

21. Óvodánkban az „elfogadás” ideje alatt a gyermekek fokozatosan ismerkednek 
az óvoda épületével, az őket körülvevő felnőttekkel és gyermekekkel.  

E  

22. Nagyfokú gyöngédséggel és türelemmel vesszük körül a gyermekeket, hogy 
hozzásegítsük őket az új környezet fokozatos elfogadásához. 

E  

23. A gyermekek az óvodánkba behozhatják magukkal a kedvenc tárgyaikat 
(mese párna, kedvenc plüss figura), hogy az otthonosságot és a 
biztonságérzetet ezek a tárgyak is erősítsék. 

E  

24. A gyermekek neveléséhez a szülőkkel, bizalommal teli kapcsolatra 
törekszünk. 

E  

25. Közösségfejlesztő pedagógiai munkánkban az odafigyelést, a meghallgatást 
fontosnak tartjuk, a gyermekeket a saját érzéseinek elmondására, mások 
érzéseinek meghallgatására ösztönözzük. 

E  

26. Óvodánk egyszerre kívánja elősegíteni a gyermek erkölcsi, szociális 
érzékenységének fejlődését, én tudatának alakulását, teret engedve az 
önkifejező törekvéseinek. 

E  

27. Alapelvünk, hogy a gyermeket annak elfogadására, megértésére neveljük, 
hogy az emberek különböznek egymástól. 

E  

28. Fontosnak tartjuk, a szocializáció szempontjából meghatározó a közös 
élményeken alapuló tevékenységek gyakorlását, a gyermek erkölcsi 
tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az 
önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, 
önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás és 
normarendszerének megalapozását. 

E  

29. Óvodánk a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy 
megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a 
szülőföldhöz való kötődés alapja 

E  

30. Nevelésfilozófiánk szerint ebben az életkorban elegendő, ha az erkölcsiség az 
egymásra figyelésben, az együttműködésben, segítségadásban megnyilvánul, 
illetve néhány együttélési szabály betartásában. (köszönés, játékeszközök 
helyrerakása stb.) A normák kialakulása és alkalmazása a mindennapok 

E  
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része, áthatja magát a gyermeki életet. 

 

ELFOGADÁS IDŐSZAKA 

 

31. A fokozatos elszakadást úgy biztosítjuk, hogy a szülő vagy szülők az elfogadás 
kezdeti szakaszában részt vehetnek a gyermekükkel együtt az óvodai életben.  

E  

32. A gyermek óvodában eltöltött idejét úgy szervezzük, hogy mindvégig érezze az 
érzelmi biztonságot, az óvodapedagógus és a dajka elfogadó gondoskodását, 
szeretetét. 

E  

33. Az óvodai jele végig kíséri őt az óvodáskor végéig.  
E 

 

34. Minden csoportban jeles táblát alkalmazunk. 
 

F 

35. A csoportközi tevékenységek lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára a 
„másság elfogadására” fejleszti a gyermekek pozitív emberi magatartását, társaival 
való viszonyát, versenyszellemet, kudarctűrést, figyelmet, türelmet, kitartást, 
egymás iránti figyelmességet, segítőkészséget. 

E  

 

ÉRTELMI NEVELÉS, ANYANYELV ÁPOLÁSA 

36. Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül, a kultúraátadás 
hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek segítségével, elsődlegesen 
a gyermek szabad játéka által valósul meg.  

E  

37. Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges, hogy az óvodapedagógus 
személyes példájával (odafigyelés, meghallgatás, beszélgetés), 
kommunikációs helyzetek megteremtésével ösztönözze a gyermekek közötti 
kommunikációt, teremtsen lehetőséget a monologikus beszédre, ennek 
fejlesztésére, bővítse szókincsüket, gazdagítsa metakommunikációs 
ismereteiket (például érzelmeket jelző gesztusok, arckifejezések, 
testtartások). 

E  

38. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében 
megvalósítandó feladat. A gyermek beszéd és kommunikációs képessége 
elsődlegesen függ a családi szocializációtól, mely előnyös vagy hátrányos 
helyzetet teremt a gyermekek számára a közösségben. 

E  

39. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés célja az anyanyelv szeretete, ismerete a 
kommunikációs kedv fenntartásával, továbbá az inger és élmény gazdag 
környezet megteremtésével, az érzékelés észlelés, emlékezet, figyelem, 
képzelet, gondolkodás, alkotóképesség, és a mozgás fejlődésének folyamatos 
biztosítása.  

E  

40. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését 
elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

E  

41. Az óvodapedagógusok feladata az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció 
különböző formáinak alakítása  beszélő környezettel, helyes mintaadással és 
szabályközvetítéssel. 

E  

42. A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve tervezzük és szervezzük a 
mindennapi játékba integrált tevékenységeket, melyben arra törekszünk, hogy 
a gyermekek sok érzékszervre ható és közvetlen tapasztalatszerzés útján 
jussanak új ismeretekhez. 

E  
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JÁTÉK, UDVARI JÁTÉK TEVÉKENYSÉGEK 

 

43. Pedagógiai programunkban a gyermekek szabad, spontán játéka dominál. E  

44. Óvodapedagógusaink feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, 
eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítsanak a különböző 
játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikusszerepjátékokhoz 
(drámajátékhoz), konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz 

E  

45. A napirendben megfelelő szerepet kap a gyermekek szabad 
játéktevékenysége a csoportszobában és az udvari játékban egyaránt. 

E  

46. Alkotó kedvű légkört teremtve a játékban fejlődik leginkább a gyermekek 
kreativitása. 

E  

47. Óvodapedagógusaink a csoportszobákat úgy rendezik be, hogy legyen 
állandó és variálható helye az úgynevezett játék „kuckóknak”. 

E 
 

48. Környezeti nevelésünk fontos eleme a természetsarok, amelynek 
gyűjteményét évszakoknak megfelelően változtatjuk. Kiemelt fontosságúnak 
érezzük a természet kincseivel való játékokat. 

 

F 

49. Játék keretében a kisgyermekek ismerkednek természeti anyagokkal ill. 
„természettudományos” megfigyeléseket végeznek (pl.csíráztatás játék). 
Fontos hangsúlyozni, hogy óvodapedagógusaink tudják, hogy ebben az 
életkorban nem a természeti jelenségek tudományos magyarázata a fontos, 
hanem sokkal inkább maga a felfedező, cselekvő tevékenység és a játék. 

E 

 

50. A játékeszközök kiválasztásánál óvodapedagógusaink arra törekednek, hogy 
sok praktikus, félkész játékot szerezzenek be (pl.textíliák, fonalak, más 
természetes anyagok), melyek kibontakoztatják és gazdagítják a gyermekek 
fantáziáját, manuális képességeit és kreativitását. 

 

E 
 

51. Az udvari játékhoz zömmel a gyermekek nagy mozgásigényét kielégítő 
természetes anyagokból készült mozgásfejlesztő eszközöket (pl.fa játékokra, 
mászókákra) biztosítunk.  

E  

52. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az 
élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az 
óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény 
szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, 
indirekt reakcióival éri el. 

E  

 

VERSELÉS, MESÉLÉS, DRAMATIKUS JÁTÉK 

 

53. A népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi művekből választunk. A felhasznált 
irodalmi anyagokat az óvodapedagógusok módszertani tudatossággal 
válogatják, óvodai programunk megvalósításához kapcsolódó kötelező/ 
ajánlott szakirodalom jegyzék alapján, mert csak a művészi értékű irodalmi 
alkotás biztosítja a gyermek számára az esztétikai élményt. 

E  

54. A napirendben is kiemelt helye van a mesélésnek.  E  

55. Óvodapedagógusaink feladata, hogy megfelelő hangulatot és nyugodt 
körülményeket teremtsenek a mindennapi meséléshez. 

E 
 

56. A már jól ismert, megszeretett meséket a gyermekek szerepekre osztják az 
óvodapedagógusok segítségével és eljátsszák.  

E 
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57. A mesedramatizációkhoz szükséges jelmezeket, kellékeket közösen készítik 
el, felhasználják hozzá a csoportban összegyűjtött régi öltözeteket, kalapokat, 
kendőket stb.  

E  

58. A drámajátékokat először az óvodapedagógusok kezdeményezik, majd a 
gyermekek ötleteikkel gazdagítják és beépítik mindennapi játékukba. 

E  

59. A mesedramatizációkat a nagyobbak eljátsszák a kisebbeknek, szüleiknek 
közös ünnepek, rendezvények alkalmával.  

E  

60. A mindennapi meséléshez kapcsolódnak a drámajátékok, melyek, egyrészt, 
mint meseindíttatású játékok jelennek meg. (Ez a mesék kreatív 
feldolgozását, továbbgondolását, előzményük eljátszását stb. jelenti.) 
Másrészt, a drámajátékokat, mint kreatív képességfejlesztő játékokat 
alkalmazzuk a tehetséggondozás és a fejlődés elősegítésére. (Fejlesztik a 
gyermekek értelmi képességeit: érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, 
képzelet, gondolkodás, kommunikáció.) 

E  

61. A mindennapi meséléshez, mondókázáshoz és verseléshez szorosan 
kapcsolódnak a gyermekek bábjátékai. A hallott meséket és az általuk kitalált 
történeteket, meséket, elbábozzák társaiknak. A bábjátékhoz közösen 
készítenek bábokat a felnőttekkel, vagy a kész bábokat használják fel. 

 

E  

62. Programunkban lehetőséget teremtünk a gyermekek saját vers és 
mesealkotására, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő 
kombinálására. 

E  

63. BESZÉLGETÉSEK: Az anyanyelvi nevelést és kommunikációfejlesztését 
szolgálják a napirendben szereplő beszélgetések, amikor a gyermekek 
csoportos, szervezett formában megbeszélhetik társaikkal és a felnőttekkel az 
őket foglalkoztató időszerű kérdéseket, beszámolhatnak a velük történt 
eseményekről, stb. Ezek az alkalmak segítenek a gyermekek toleranciájának 
kifejlesztésében, az egymásra figyelés a másik meghallgatásának 
képességének kialakulásában. 

E  

 

MOZGÁS 

 

64. Programunk mozgásos tevékenységeiben együttesen érvényesül a 
rugalmasság és a kötöttség. 

E  

65. A hetirendben egy nap kötött formában szervezünk kiemelt mozgásos 
tevékenységet. 

E  

66. Mindennap szervezünk mozgásos játékokat, melybe a láb és testtartást javító 
torna elemeit prevenciós és korrekciós jelleggel építjük be. 

E  

67. Az ismertetett mozgáslehetőségeken túl a csoportok életmódszervezésében 
helyet kapnak a kirándulások, túrázások, séták, a közelebbi és távolabbi 
környezetben is. 

E  

68. A mindennapi mozgás során, a mozgásos játékok szervezésében az óvoda 
épületét körülvevő nagy füves udvar kínálta lehetőségeket a gyermekek 
edzésében maximálisan kihasználjuk. 

E  

69. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket 
kiegészítjük az irányított mozgásos tevékenységekkel. A komplex 
testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben 
együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, önkontroll, 
érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 
kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 

E  
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70. Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok 
széleskörű alkalmazására. 

E  

71. A jól ismert, készségszintű feladatok gyakorlására a köredzést, mint az egyik 
leghatékonyabb foglalkoztatási formát alkalmazzuk. 

E  

72. Az újonnan épült sportpálya adta lehetőségeket maximálisan kihasználjuk E  

 

ÉNEK-ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 

 

73. A zenei nevelésre a nap bármely során lehetőség nyílik a különféle 
tevékenységekhez kapcsolva, a csoportszobában és az udvaron egyaránt. 

E  

74. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti 
alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a 
ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. 

E  

75. A játékdalokhoz, mondókákhoz természetes módon társul a zenei 
képességek fejlesztése, zenei ritmusérzék / metrum, ütem, ritmus, 
tempóérzék / zenei hallás / tiszta éneklés, dinamikai és hangszín érzék / zenei 
emlékező és reprodukáló képesség, belső hallás, zenei formaérzék. 

E  

76. A zenehallgatásnál mind az élőzene mind a művészi értékkel bíró gépzene is 
helyet kap. 

E  

77. Programunkban az óvodapedagógusok a gyermekekkel közösen variálják az 
énekes játékok mozgásanyagát olyan egyszerű tánclépésekkel, amit a 
felnőtti minta utánzásával a gyermekek követni tudnak (táncház). 

E  

78. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek, néptáncok és népi játékok, a 
hagyományok megismerését, továbbélését segítik. 

E  

79. A gyermektánc a felfogásunkban a néptánc figurákkal való szabad mozgás 
örömét jelenti, oly módon, hogy minden táncos alkalom az együttes mozgás 
örömét adja a gyermekek számára. 

E  

80. A gyermekek minél tisztább éneklését az óvodapedagógusok mindennapi 
énekelgetésükkel segítik elő. 

E  

81. Az énekre, énekes játékokra, zenehallgatásra minden nap a komplex 
tevékenységekben nyílik lehetőség. 

E  

82. Az óvodai táncok elsősorban a nemzetiségi néptánc alaplépéseinek 
megismertetése, megtanítása, Fontos a tánclépések mintaszerű bemutatása. 

E  

 

KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE, BENNE MATEMATIKA 

 

83. Olyan környezettudatos szokás és értékrendszer kialakítására törekszünk, 
amelyek alapvetően meghatározzák és befolyásolják a leendő felnőtt 
gondolkodásés életmódját (pl. Újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, 
energiatakarékosság, természeti értékein megóvása). 

E  

84. Környezeti nevelésünknek is két tartópillére a játék és a tapasztalás, 
kísérletezés. 

 
E  

85. Feladatunk, hogy elősegítsük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési 
képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet 
alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt helyezünk 

E  
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a környezettudatos magatartásformálás megalapozására, alakítására. 
 

86. Kirándulásaink segítik környezetünk szűkebb és tágabb megismerést. 
 

E  

87. A közlekedésről saját tapasztalataik útján szereznek a gyermekek ismereteket 
(pl. utazás tömegközlekedési eszközökkel: autóbusz, villamos, metró). 

 
E  

88. A gyalogos közlekedésről a szűkebb és tágabb környezetben tett séták 
alkalmával van módjuk ismereteket szerezni. 

 
E  

89. Az óvodánk közelében található gyógyszertár, piac, posta stb. látogatása, 
melynek során az emberek mindennapi munkáját ismerhetik meg a 
gyermekek. 

E  

90. A nevelési célok és feladatok megfogalmazásában a természet és 
környezetvédelmi feladatokat kiemelten kezeljük a helyi adottságok alapján 
(pl. fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és 
felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, a 
lakóhelymegismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet 
védelme stb.). 

 

E  

91. Az óvodai nevelőmunkánk tervezésében és a megvalósítás gyakorlatában 
megtalálhatók a környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői. 
 

E  

92. A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, 
mivel, mikor, hogyan és kivel kérdésekre épített fejlődést elősegítő 
tevékenységek kerülnek megvalósításra (pl. az igényeknek megfelelően 
megvalósul a képességek fejlesztése, eszközhasználat megtanulása, 
ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek használata, 
kirándulások stb.). 

E  

93. A gyerekek nevelése az egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált 
bánásmód elve alapján a cselekvő, felfedező tevékenységszervezés 
módszerével zajlik. 

 

E  

94. Az óvodában a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, 
gazdagítása a szülők bevonásával, a családdal való közvetlen kapcsolatban 
zajlik. 

 

E  

95. Óvodánk kapcsolódik a környezeti színterek zöld jeles napi hagyományaihoz. 
(természetünnepek, egészségi jeles napok, madarakfák napja, a víz 
világnapja). 

 

E  

96. Az óvodánk dolgozói szem előtt tartják a fenntarthatóság tartalmi jellemzőit és 
ez a mindennapi munkájukban is megnyilvánul. Az óvoda felnőtt közössége 
munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a 
környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, 
megalapozására. (Kapcsold le a villanyt! Zárd el a csapot! Ne folyasd a vizet 
feleslegesen!) 

E  

97. Az energiatakarékosság szem előtt tartása érvényesül a villany, a 
vízhasználat és a fűtés terén. Az épületen belül energiatakarékos izzók 
vannak a folyosókon, termekben a világítás megfelel az egészségügyi 
előírásoknak. A fűtési rendszer környezetbarát. WC öblítők, hidegmeleg 
kevert csapvíz rendelkezésre áll. 

 

E  
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98. A szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében (pl. papír, 
műanyag stb.), kivéve a veszélyes hulladékokat (pl. elem, műanyag kupak 
stb.). 

 

E 

 

 
99. A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében 

(ajándékkészítés, játékkészítés stb.) megvalósul. 
 

E 

 

 

A KÜLSŐ VILÁG MENNYISÉGI ÉS FORMAI ÖSSZEFÜGGÉSEINEK TEVÉKENY 

MEGISMERÉSE 

 

 
100. A játék során adódó spontán matematikai helyzetek kihasználása. 

E  

101. Logikai és matematikai szabályjátékok megismertetése, alkalmazása. E  

102. A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek 
felfedeztetése, megtapasztaltatása. 

E  

103. Matematikai tartalmú játék kezdeményezése során a gyermekek egyéni 
fejlettségének, képességeinek figyelembevétele. 

E  

104. A gyermeki tevékenység változatos formájának biztosítása: egyéni, páros, 
mikor-csoportos szervezéssel. 

E  

105. Mozgásos feladatnál a testrészek megnevezése, a velük végzett cselekvés 
elmondása. 

E  

106. A térbeli viszonyok, az irányok és helyzetek pontos megnevezése.  E  

107. A matematikai tartalmú feladatlapok megoldását, játékos mozgásos motiváció 
előzi meg 
 

E  

 

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 
 

108. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az 

ábrázolás különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti 

elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos 

eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a 

belső képek gazdagítására épül. 

 

E  

109. Programunkban a vizuális látásmód fejlesztésére, az önkifejezési mód 

megtalálására naponta nyílik lehetőség a mindennapi komplex 

tevékenységekben, a csoportszobában és az udvari játék során is. 

 

E  

110. A vizuális kommunikációt fontosnak tartjuk és igyekszünk 

felhasználni a verbális nyelvi kommunikáció elsajátítására is.  

 
E  

111. A vizuális kifejezési forma tervezett témáját az évszakok és az 

ünnepek befolyásolják, valamint a spontán adódó lehetőségeket is 

kihasználjuk. 

E  
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112. Programunkban a gyermekek manuális tevékenységei komplex 

formában jelennek meg a zenével, dallal, mesével, verssel, 

mondókával a környező világ megismerésével. 

 

E  

113. A vizuális tevékenységekben (pl. rajzolás, festés, gyurmázás 

barkácsolás, tépés, szövés, fonás, vágás, ragasztás stb.) olyan játékos 

tevékenység, melyben nem a produktum, hanem a tevékenység öröme 

a cél. 

 

E 

 

114. A vizuális nevelés a kreativitás, az alkotó képesség 

megnyilvánulásának egyik fontos eszköze. Az óvoda épületét és a 

csoportszobákat gyermekek által készített rajzzal, plasztikai alkotással 

díszítjük. (pl. OVI Galéria) 

 

E 

 

115. Fontos, hogy a csoportszobák környezetükkel hozzájáruljanak a 

gyermekek esztétikai ízlésformálásához, ezért a díszítésükben 

természetes anyagokat használunk fel, melyek követik az évszakok és 

az ünnepek hangulati változásait. 

 

E  

116. Az óvodapedagógusok feladata változatos kifejezési technikák 

alapelemeivel és eljárásaival való megismertetése és a feltételek 

megteremtése, képességeinek legteljesebb kibontakoztatása 

 

E  

 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

 

117. A munka jellegű tevékenységeket az élet velejárójának, 
tapasztalatszerzésnek és a környezetük megismerésének tekintjük. 

E  

 
118. Olyan munkavégzéshez szükséges képességek alakítására adunk 

lehetőséget, mint rendszeresség kötelesség illetve feladattudat, kitartás, stb. 
E  

119. A „meg tudom csinálni!” érzése önbizalmát növeli, pozitív énképét erősíti, 
reális önismeretét alakítja gyermekeinknek. 

E  

120. A játékkal sok vonatkozásban azonosságot mutató munka, és munka jellegű 
játékos tevékenységek, elsősorban a gyermekek saját személyükkel 
kapcsolatos önkiszolgálást és az élethelyzetekben való közös 
együttműködést, a folyamatos megbízások rendszerét jelentik. 
Örömforrásként sikerélményhez juttatja a gyermekeket, egyre önállóbbak, 
magabiztosabbak lesznek. 

E  

121. Minden munka jellegű tevékenységnél fontos, hogy a közösen végzett munka 
igazi élményt nyújtson. 

E  

122. Az óvodapedagógus értékelése legyen buzdító, mindig megerősítő, hogy a 
gyermekekben pozitív viszony alakuljon ki a rendszeres munkavégzéshez. 

E  

123. Az óvodapedagógus adjon lehetőséget az önálló tevékenységként végzett 
alkalmi megbízások teljesítésére, az elvállalt naposi vagy egyéb munkákra, a 
környezet, a növény és állatgondozásra. 

 F 
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TEHETSÉGGONDOZÁS 

 

124. Fontos szem előtt tartanunk, hogy az óvodás életkorban nem a tehetség 
diagnosztizálására kell törekednünk, hanem a lehetőségeket kell 
észrevennünk. Nem mérésekkel kell a gyerekek adottságait feltérképeznünk, 
hanem a hétköznapok során gyakorlattá vált megfigyeléseket kell a tehetség 
lehetséges jegyeinek szempontjából rendezni. Amit tapasztalunk nem biztos, 
hogy többlet képesség. Lehet, hogy csak a gyermek gondolkodásának 
fejlődési üteme gyorsabb. 

E  

125. Az óvodánkban a gazdagító tevékenység az alábbi területeken zajlik: Vizuális 
tevékenységben  

E  

126. Az óvodánkban a gazdagító tevékenység az alábbi területeken zajlik: Zene-
tánc tevékenységekben  

E  

127. Az óvodánkban a gazdagító tevékenység az alábbi területeken zajlik: 
Mozgásos tevékenységben 

E  

128. Lehetőséget ad a gyermeknek a tehetsége gyakorlására, maga módján 
fejleszti a gyermeket. 

E  

129. Továbbra is bátorító felnőttként viselkedik, beszélget a szülővel, tanáccsal, 
ötlettel látja el, biztatja, meggyőzi. 

E  

130. Tájékoztatja a következő intézményt a gyermekkel kapcsolatos felfedezéséről. E  

 

IKT ALKALMAZÁSA 

 

131. A rendelkezésre álló tanulási, képességfejlesztési segédanyagokat, 
eszközöket –digitális anyagokat és eszközöket is- széles körűen ismeri. 
Kritikusan értékeli és céljainak megfelelően tudatosan alkalmazza őket a 
gyermekek érdeklődésének felkeltésére, az önálló ismeretszerzés 
képességének fejlesztésére. 

  

 F 

132. Az óvodában alkalmazható digitális eszközöket (CD lejátszó, projektor, 
interaktív tábla, fényképezőgép számítógép) célszerűen használja. 

  
E  

133. A gyermekekben igyekszik felkelteni és fenntartani az önálló 
tapasztalatszerzés, megismerés igényét. Ennek érdekében felhasználja az 
IKT-eszközök alkalmazásában rejlő lehetőségeket. 

  

E F 
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A PROGRAM TERVEZÉSE 

 

134. Tervezés 1 évre: tevékenységek tartalmához szükséges anyagot tartalmazza. 
  

E  

135. Tervezés 3 hónapra: játék, munka, közösségi élet. 
 

E  

136. Tervezés 10 napos ciklusokban: Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 
 

E  

137. Programunk fontos eleme, jogszabály szerint, az óvodás gyermekek 
fejlődésének folyamatosan nyomon követése, az egyéni „személyiség lapok” 
vezetése. Indokolt esetben kezdeményezzük, a szülőnél a szakszolgálat 
igénybevételét. Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd, hallás, látás, 
mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de legalább félévenként  
rögzíti.  
Feljegyezzük a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, 
javaslatokat és félévente fejlesztési tervet készítünk. 
 

E  

138. Elkészítjük a gyermekek portfolióját, amely tartalmáról a szülőt tájékoztatjuk. 
 

E 
 

139. Az 5.67. életévüket betöltött gyermekek esetében DIFER mérést végzünk. 
 

E 
 

140. A csoportnaplóban komplex tevékenységeket tervezünk a hét minden napjára, 
fókuszálva egy-egy nevelési területre 

E  

 

 

Intézkedési terv 
 

 mezítlábas mozgás alkalmazása napi szinten (Mezítlábas ösvény kialakítása az óvoda 

udvarán)  

 Jeles tábla készítése csoportonként 

 IKT eszközök alkalmazása rendszeresen az óvodai foglalkozásokon 
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2.sz. melléklet 
 

Beszámoló a „Falatkák” Óvodai Alapítvány  

2021-2022. nevelési évi tevékenységéről 

 

Október  

Barkóczi Titanilla gyermekszínház Költsége 17.000 Ft 

 

November  

Szent Márton napi program 

Községi szintű rendezvény a pandémia miatt elmaradt. 

Óvodai szintű megrendezés: minimális költségvetéssel. 

 

December 

Télapó az óvodában. Mikulás csomagot az Szmk állította össze. Költsége: 49560 Ft  

Karácsonyi műsor bábszínház az óvodában Az ezüst erdő címmel. Költsége: 107000 Ft 

 

Augusztus 21-én civil kezdeményezésre rendezett utcabálon adományt gyűjtöttünk, mely 

összeg fedezte a télapó csomagok és a karácsonyi műsor árát. 

 

2021-ben Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 1 nyertes pályázatunk „Építsünk várat 

homokból” 1.300000 Ft-ból  1.011490 Ft ment el a homokozó felújítására. Reméljük hosszú 

ideig tudjuk használni. 

 

Február 

Farsangi bálra minden kisgyermeknek édességet ajándékoztunk 12.000 Ft értékben 
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Április 

Április 7-én facsemetét ültettünk az előző évben született császártöltési babáknak. 18.000 Ft-

ért egy örökzöldet vásároltunk, melyet az óvoda épülete elé ültettünk. A programon 

kiemelkedően sokan vettek részt. 

 

Május 

Május 25-én gyereknapi ajándékunk a „Fantázia Pont” nevű együttes jó hangulatú interaktív 

koncertje volt buborékkal, cukorkaágyúval. A hagyományos gombóc fagyit is megkapták a 

gyerekek. Összesen 60.000 + 28.000 Ft volt a program. 

 

Június 

Június 14-én a nagycsoportosok a Hajósi Pincékhez kirándultak. A buszt az Önkormányzat 

ajánlotta fel, így csak a „kincskeresés” árát finanszíroztuk, ami 22.000Ft volt.  

 

2022. 04.01-től él a „Mozogd magad egészségesre!” című nyertes pályázatunk. Május 31-én 

10 db Bosut (mozgásfejlesztő eszköz) vásároltunk. Egy óvónő elvégzi a szakszerű 

használathoz a tanfolyamot, így célirányos fejlesztésre tudjuk használni az eszközöket, 

amellett, hogy nagyon népszerű játék is. 

 

Mezítlábas park építését tervezzük az óvoda udvarán a közeljövőben a pályázati összeg 

keretéből. 

Augusztusban a Falunapon a szokásos kézműves programon veszünk részt. A nyár folyamán 

pedig egy „Kirándulj a falu körül” című pályázatot teszünk közzé, ezzel ösztönözve a 

szülőket, hogy gyermekeikkel kirándulások keretében megismerjék lakókörnyezetüket, azok 

értékeit. A teljesítőknek sportszerekkel jutalmazzuk a falunapi programok idején. 

 

Császártöltés, 2022.06.15. 

 

Herner Melinda 

Kuratórium elnöke 
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3.sz. melléklet 
 

 

GYERMEKVÉDELMI MUNKA AZ ÓVODÁBAN 

2021-2022. nevelési évben  

 
A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat 2021. 09.01-el Weitzné Koszó Renáta látja el. 

A Császártöltési Német Nemzetiségi Óvodában 2021. szeptemberben 59 gyermek kezdte meg 

a 2021/2022-es nevelési évet. 

Minden óvodás gyermek teljes (100%) étkezési támogatásban részesül az Önkormányzat 

jóvoltából. A napi 3-szori étkezést minden óvodába járó gyermek igénybe vesz. 

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), és hátrányosan helyzete (HH) óvodás gyermek 

nincs. 

Nagycsaládos gyermekek száma:15 fő. 

Tartósan beteg: nincs gyermek. (ételallergiás,asztmás) 

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek száma:10 fő. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek száma: 5 fő. 

Ez a táblázat a 2022. júniusi statisztikát mutatja: 

Korcsoport Létszám H.H. Nagycsaládos S.N.I. B.T.M.N. Veszélyezt./Védelemb. 

Kiscsoport 19 0 2 1 0  

Középső 

csoport 

18 0 6 4 1  

Nagycsoport 23 0 7 5 4 2 

 

2021 augusztus 31.-én F.D. és F.R. nevelőszülőkhöz kerültek, a gyámhivatal 2022. október 5-

től a nagyszülőknél helyezte el őket. A nagyszülők teljes mértékben együttműködnek az 
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óvónőkkel, érdeklődnek, fejlesztőfoglalkozásra valamint az orvosi kontrollokra rendszeresen 

hordják a gyerekeket. 

A Gyermekjóléti Szolgálat a lányok ügyében az óvó nénikkel is beszélt, hogy minden rendben 

van e gyermekekkel, a nagyszülőről is kérdeztek. 

Feljegyezések készültek, illetve jelzés a családsegítő felé, hogy a Toldi testvérek M., L., és K. 

nem jelentek meg az év végi anyák napján, évzárón. 

Feljegyzés készült M. N., rendszeres óvodai hiányzásával kapcsolatban. Esetmegbeszélés volt 

2022. május 25-én (Polgármester Asszony, Jegyző asszony, óvodavezető, a gyermek 

óvodapedagógusai) és május 31-én a Polgármester Asszony, az óvodapedagógusok, Jegyző 

Asszony, óvodavezető, Török Dóra Családsegítő, a gyermek anyukája és nagymamája 

részvételével a gyermek óvodai felügyeletével kapcsolatban. 

2022.06.13-án a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivataltól 

(Gyámhivatal) levél érkezett, amely értelmében M.N. óvodás gyermek veszélyeztetettségének 

ügyében névtelen feljelentés érkezett. 

Az óvodás gyermekek többsége tisztán, gondozottan jár, néhány kivétellel családi hátterük is 

megfelelő. 

Esetmegbeszélésen 2-szer vettem részt, ahol az aktuális eseteket illetve a folyamatban lévő 

ügyeket beszéltük meg. 

A gyermekvédelmi feladatok hatékony megoldásában segítségünkre van a Védőnő 

Prohászkáné Koch Hajnalka, és a Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője Török Dóra. 

A kisebb problémákat jelzik nekem kollégáim-, melyeket óvodán belül, diszkréten próbáljuk 

közösen megoldani. A gyermekvédelmi munkához köszönöm a segítséget, probléma 

mentesebb időszakot kívánok. 

Császártöltés, 2022.06.15.  

Weitzné Koszó Renáta 

óvodai gyermekvédelmi felelős 
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