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2020/2021 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

 

Az Intézmény Működésének Megfelelőssége  

 

 Az intézmény működése a 2020/2021. nevelési évben megfelelt az Alapító Okiratban, a Házirendben 
és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak 

 

1. Erőforrások – Az intézmény működésének feltételei 

 

1.1 Személyi feltételek 

 Az óvodapedagógusok továbbá a pedagógiai munkát és működést segítő munkatársak. 

 

 

                                                     
Személyi feltételek 

Avar  Hóbiárt  

Óvodavezető 1 fő 

Óvodapedagógus létszám – óvodavezető-helyettes 4 fő ebből  
1 helyettes 

10 fő 

Fejlesztő pedagógus - logopédus 1 fő 

Óvodatitkár 1 fő 

Dajka – Nevelést segítő munkatárs 2 fő 5 fő 

Konyhai dolgozó 1 fő 1 fő 

Kisegítő dolgozó / konyha - 1 fő 

Udvaros - karbantartó 1 fő 

Takarító (részmunkaidős – 4 órában) - 1 fő 

Összesen 7 fő 22 fő 

Mindösszesen 29 fő 

 

 

Az új konyha átszervezést igényelt és a megnövekedett takarítási terület miatt 1 fő 4 órás munkaerő 
felvételére nyílt lehetőség. 
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1.2  Alkalmazotti közösség – Nevelést segítő munkatársak 

 

 A munkatársak körében is több változás történt az év folyamán 

1. 2020 őszén G-T Á – veszélyeztetett állapota miatt táppéénzre került, 2021.05.31-én 
egészsége kisbabának adott életet, helyére február 01-jével új óvodapedagógus 
került, L.K személyében. 

2. 2021 januárjában egy dajka néni nyugdíja lett. -  K.L-né 

3. 2021 áprilisában egy óvodapedagógus nyugdíjas lett. -  P.I.I-né 

4. 2021. június közepétől egy karbantartó kolléga más munkahelyre távozott. -  I.T 

5. 2021 tavaszától egy óvodapedagógus N.A betegség miatt hosszabb időre táppénzes 
állományba került. Bízunk mielőbbi gyógyulásában és visszatérésében, a többieknek 
is jó egészséget, megérdemelt pihenést, valamint sok sikert és helytállást kívánunk az 
új munkában. Hálásan köszönjük munkájukat, amellyel közösségünk életét 
segítették. 

 

 1.3  Gyermeklétszám alakulása 

 

 2020.10.01 SNI BTM  HH  2021.05.31 SNI BTM  HH  

 Létszámadatok /Hóbiárt/ 
Csengő csoport 21 1 - - 19 - 1 - 

Napocska csoport 21 - - - 21 - 2 - 

Bárányka csoport 15 1 1 - 15 2 2 - 

Halacska csoport 18 - 1 - 18 - 1 - 

Katica csoport 17 - 3 1 24 - 4 1 

Összesen 92    97    
 Létszámadatok /Avar/ 
Szívecske 
csoport 

24 - 1 - 24 - 2 - 

Szőlőcske 
csoport 

22 1 - - 22 1 1 - 

Összesen 46    46    
Mindösszesen 138    143    

 

Évközben 8 gyermek távozott az óvodából költözés miatt, helyükre új gyermekek érkeztek. 

 

1.4 Pedagógus továbbképzések 

Pedagógus továbbképzéseinket csak részben, de addig a munkatervnek megfelelően tudtuk 
megvalósítani. 

2 kolléganő K.M és Sz-K Á. befejezte az SZTE Egészségfejlesztés területén szervezett 60 órás 
életmód tanácsadó képzést. 
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1.5 Az intézmény tárgyi feltételinek alakulása - karbantartás – felújítás 

 

Beszerzés tárgya Elhelyezés 
Könyvek Minden csoport + Fejlesztő pedagógus 
Karácsonyi ajándék- Játékok Mindkét óvodában 

Papíráru, foglalkoztatási eszközök Minden csoport 

Kartonok, festék, irodaszerek, ragasztó 
stb. 

Minden csoport + iroda + Fejlesztő 
pedagógus 

Udvari mozgásfejlesztő játékok, labdák Székhely+ Telephely (Bozsik program) 

Óvodai bútorok Katica csoport 
Tisztítószerek Minden csoport + Konyha 
Az óvodánk kertjének gondozása Székhely – Telephely 
Udvari játékok: motor roller, kerti székek, 
padok, napernyők, homokozó takaró - 
homok 

Minden csoport 

 

  

Adományok – Fenntartói támogatások  

 

Bozsik program keretében külön futball 
oktatás + eszközök biztosítása 

Szent Gellért Fórum 

Szülői támogatások 
Truffaldino bábszínház Minden csoport- Korlátozott létszámmal 

és szabadban 

Kövér Béla Bábszínház Bérlet Az idén a vírus miatt erre  nem került sor 

 

Köszönjük a támogatást, amely gazdagította programjainkat és környezetünket. 

Folyamatosan törekszünk a lehetőségeknek megfelelően továbbra is az eszközeink 
megújítására, fejlesztésére, megköszönve az eddigi segítséget. 

 

1.6  Az Intézmény gazdasági helyzete 

Fenntartói támogatások: - óvodáink teljes körű felújítása + új konyha kialakítása 

 - tárgyi feltételek folyamatos fejlesztése 

 - eszközök gyarapítása 

 - kirándulás, kulturális programok támogatása 

 

Helyettesítések száma: -  

Egy pedagógusra jutó túlórák száma: - 
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Az intézmény gazdasági helyzetét, kimutatásait, az Oktatási Hivatal által kiadott – 
Intézményi igazolás 2020. naptári évre – dokumentum tartalmazza. 

 

2. Az intézmény pedagógiai munkája 

 - A munkaterv éves szakmai feladatainak megvalósítása - 

 

2.1  A pedagógus életpályához kapcsolódó minősítő eljárások 

 

 - Ped II. célfokozat elérése: 

 

2020 október 01 - jén került sor 95 %-os – T.Z.I.E óvodapedagógus – Csengő csoport 

 2020 október 06 – án került sor 98%-os – K.M óvodapedagógus Napocska csoport 

  

 

2021 tavaszán további  

– 1 kolléganő jelentkezett Ped II minősítő eljárásra, melynek lebonyolítása a 
vírus miatt online formában történt 2021.04.05-én 98 %-os eredménnyel – 
K.É  - óvodapedagógus Avar utca Szőlőcske csoport. 

- 1 fő pedig Ped. I. minősítő eljárásra, mely szintén online módon történt 
2021.05.20-án 89%-os eredménnyel – S.A.E- óvodapedagógus  

 

A minősítő eljárás tapasztalatai nagyon pozitívak voltak. A lelkes felkészülésnek megszülettek 
a szép eredményei, melyek gazdagították a pedagógiai munkát, és előlépést jelentett a kollégák 
számára. 

 

2.2 Kiemelt feladatok, célok teljesülése 

 A koronavírus, a járványveszély sajnos megint módosította a kiemelt feladataink, céljaink 
megvalósulását, a munka azonban a lehetőségekhez mérten folytatódott és megvalósuls 

 2020 októberétől az Avar utcai óvodánk, majd decemberétől folyamatosan 2021 februárjáig a 
Hóbiárt utcai óvodánk felváltva mind az 5 csoportja került hatósági eljárás alapján lezárásra – 
Rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal. 

 A járványhelyzetnek megfelelően az újra nyitáskor csak kis csoportokban – ügyelet  
biztosításával fogadhattuk a gyermekeket. Ennek a helyzetnek megfelelően igyekeztünk 
megvalósítani céljainkat, kiemelt feladatainkat. 

- A nemzeti identitástudat és a Keresztény kulturális értékek erősítése 

Sikeresen megvalósult, a mindennapok összetartásában, egymás segítésében, melyet a Nemzeti 
Összetartozás Ünnepén tánccal, dalokkal, versekkel köszönteni és méltón megünnepelni is 
tudtunk a közösségben és vendégeinkkel együtt, amellyel még tovább növeltük lelkünkben és 
szívünkben a hazaszeretet, az együvétartozás örömének érzését. 
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- Organikus pedagógiai 

Minden tevékenységünkben igyekeztünk az élmény, az örömforrás átadására, megnyitására 
ebben a nehéz helyzetben is, a közös programok lehetőségével mind ezt tovább gazdagítani, 
mélyíteni. 

Örültünk, hogy a lezárt udvari területeinket – melyre a felújítás miatt került sor – újra birtokba 
vehették a gyerekek és az önfeledt játéktól újra igazi gyerek zsivajos lett óvodánk, ezáltal is 
gazdagodtak élményben, örömben, különösen a korlátozó intézkedések részbeni feloldás után. 

Itt és így került sor pl.a Mikulás látogatására, a közös ajándékozásra gyereknapra és óvodai 
búcsúzó szervezésére, ezzel örömet, élményt szereztünk a gyermekeknek. 

 

- Érzelmi intelligencia növelése 

 Az átélt vírus helyzet a gyermekekre is nagy hatással volt. Az ő alkalmazkodásuk, 
elfogadásuk, rugalmasságuk példaértékű volt. Szüleik csak a bejáratig kísérhették őket, tehát az 
elválás a családtól, az állandó mérés, fertőtlenítés, ügyelet mind próba elé állította és érzelmileg 
erősítette is őket. Ez a helyzet azonban rávilágított arra, hogy gyermekeink bátrak, erősek, 
segítőkészek és ehhez jó alapul szolgál a vallási nevelés és az evangéliumi példák keresztény 
értékeinek ismerete, gyakorlása a mindennapi életben. 

Az óvodai tevékenységek – rajz-ének-zene-mese-vers – környezettudatosság is kiválóan 
gazdagították a gyermekek érzelmi intelligenciáját -valamint a közösségben megélt élmények pl. 
bábozás, melyet jól segített a bábmunkaközösség sok színes programja – melyet sikerült 
megvalósítanunk, a nehéz helyzet ellenére is. 

 

- Az egészség védelme 

 Különösen fontos volt a járványhelyzetben- amelynek igyekeztünk maximálisan megfelelni, 
eleget tenni, a higiéniai előírások betartásával, az érintkezések korlátozásával, a folyamatos 
fertőtlenítéssel, mindehhez a gyermekek rugalmasan alkalmazkodtak. Figyeltek a papír 
zsebkendő helyes használatára, sokat önállósodtak az öltözködés területén is. Sokat 
tartózkodtunk a szabadban, télen is folyamatosan biztosítottuk a friss levegőt szellőztetéssel, 
kerültük a zsúfoltságot, igyekeztünk minél kisebb csoportokban végezni a tevékenységeket pl. 
mozgás-öltözködés-mosdó használata-pihenés. Törekedtünk minél több gyümölcs zöldség 
fogyasztására és a folyadék pótlására.  

 Reméljük az elkövetkező időszakban visszatérhetünk mindahhoz a tevékenységhez, mellyel 
az egészséges életmódot gazdagítottuk óvodánkban. Ilyenek pl. egészség-nap szervezése a 
nagyobb közösséggel-családdal mozgásos programjaink néptánc-foci-mozgásos délutánok 
újbóli rendezése.  

 Fokozott figyelmet fordítottunk környezetünk fenntarthatóságára – pl. őszi levélsöprés – 
tavaszi kiskertgondozás, ültetés – madárvédelem, etetés, itatás – tiszta környezetre törekvés – 
takarékoskodunk a vízzel, árammal, papírgyűjtést szervezünk, amelyet továbbra is fontosnak 
tartunk. 
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- Minősítések - Portfólió 

 Rendben megtörténtek, a tervezettnek megfelelően 

2020.10.01 T. Z. I. E. – Ped II-be lépett 2021.01.01 

2020.10.06 K.M – Ped II-lépett 2021.01.01 98%-os  

2021.03.13 K. É. – Ped II-be fog lépni 2022.01.01 

2021.05.20 S. A. E. – Ped I-be fog lépni 2022.01.01-től  

 

 - Adatvédelmi – Hatósági törvényi előírások betartása 

Rendben megtörtént, az előírtaknak, elrendeléseknek megfelelően. Naprakészen, pontosan 
működött. 

 A tankötelezettség a törvényi előírások alkalmazásával és betartásával történt. A változást az 
jelentette, hogy azok a gyermekek, akik még nem érték el az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget valamilyen területen, és a szülő sem szerette volna még gyermekét – emiatt iskolába 
vinni, kérvényezni kellett ezt az Oktatási Hivataltól, aki a gyermeket a székértői bizottság 
vizsgálatára irányította, vagy egyből elfogadta a kérelmet, és egyetértett a szülő kérésével.  

 

Sajnos a járvány miatt sok közös program elmaradt. Így például: 

- az óvodás misék 

- bábszínház 

- koncert 

- múzeum látogatás 

- farsang- közösen a családokkal 

- apák napja – csak online köszöntés 

- anyák napja – csak online köszöntés 

- kirándulások – utazások a városban 

 

 Az enyhítések azonban már lehetővé tették az óvodai ballagás megszervezését – némi 
korlátozással. Igyekszünk azonban a nyári életet minél tartalmasabbá, élménydúsabbá varázsolni, 
hogy a közösség erejét, szeretetét, jóságát, újra érezhessék a gyerekek és a családok. 

 A kiemelt feladatokkal együtt jól tudtuk alkalmazni Pedagógiai Programunkat a 
mindennapok adta lehetőségeivel törekedve mindig a Fenntartó, a Járványügyi Hatóság és az 
Oktatási Hivatal ajánlásaira, előírásaira. 

 Ilyen körülmények között valósítottuk meg éves céljainkat, feladatainkat. Lehetőségünk 
adódott még az év során az alagsorban egy modern konyhát kialakítani, valamint egy logopédiai, 
fejlesztő szobát. A fejlesztés így nyugodtabb körülmények között történhet, egy esztétikusan is 
megújult új környezetben.  

Az új konyha is minden előírásnak megfelel, korszer, gépesített és a gyermekek is kényelmesen 
tudnak étkezni a tágas étkezőben. 
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Köszönjük, hogy a Fenntartónk támogatásával mindez megvalósulhatott. 

 

 

2.3 Csoportlátogatások tapasztalatai – belső ellenőrzés 

 

Szakmai munka ellenőrzése 

A 2020/2021 Munkatervben foglalt belső ellenőrzés alapján 

 

SSZ. Csoportneve Időpont Az óvodapedagógus 
neve 

Ellenőrzést végezte 

1 Napocska csoport 2020.09.24 K.M  Óvodavezető  
2 Csengő csoport 2020.09.25 T.Z.I.E Óvodavezető 

3 Halacska csoport 2020.10.24 B.GY Óvodavezető 

4 Katica csoport 2021.04.13 S.T Óvodavezető 

5 Szőlőcske csoport 2021.04.21 K.É Óvodavezető 

6 Szívecske csoport 2021.04.22 SZ-K.Á  Óvodavezető 

7 Bárányka csoport 2021.05.31 S.A.E Óvodavezető 
 

- A belső ellenőrzés tapasztalatai alapján, a látottak megbeszélésre kerültek, kiemeltük az 
eredményeket, meghatároztuk a további fejlesztési lehetőségeket, célokat, amelyek 
érékelésként bekerültek a pedagógusok dokumentumaiba 

- A csoportos dokumentumok rendszeres ellenőrzése megtörtént, határidőre elkészültek, a 
fejlesztendő területek megbeszélésre kerültek. 

A pedagógiai ellenőrzés területei 

A pedagógiai 
ellenőrzés területei 

IX.  X. XI.  XII.  I-II.  III-IV.  V-VI.  VIII.  

Felvételi előjegyzési 
napló 

óv. óv.    óv. óv.  

Felvételi és 
mulasztási napló 

óv óv. óv. óv. óv. óv. óv óv. 

Óvodai csoportnapló óv+óvh  óv+óvh   óv+óvh óv+óvh  
Gyermeki fejlődés 
nyomonkövetése 

   óv+óvh óv+óvh   óv+óvh 

Óvodai szakvélemény 
/nagycsoportokoknak/ 

   óv óv    

Statisztika, normatíva 
igazolás 

óv óv  óv     

Óvodai törzskönyv óv óv óv óv óv óv óv óv 

óvodai csoportban 
végzett nevelőmunka  

óv óv+mkv   óv+mkv óv óv  

Ünnepek, 
rendezvények, 
hagyományok 

óv óv óv óv óv óv óv óv 

Munkarend, jelenléti 
ívek, adminisztráció 

óv+óvh óv+óvh óv+óvh óv+óvh óv+óvh óv+óvh óv+óvh óv+óvh 



10 

 

 

    A belső ellenőrzés az óvodatitkár, valamint a nevelést segítő munkatársak 
munkavégzésére is folyamatosan kiterjedt. Az óvodatitkár munkáját precízen, naprakészen 
végezte, fennakadás a járvány ellenére sem volt, együttműködése minden területen /fenntartó – 
családok – vezetőség/ példaértékű volt. 

  Az új konyha indulása januártól az alagsorban összehangolt napirendet, pontos 
egyeztetést igényelt, az étkezés megszervezése miatt, valamint a szülői belépés 
megszűnésével, a gyermekek öltöztetése és a többi feladat ellátása rugalmasságot és más 
időbeosztást is igényelt a munkatársak részéről, amelyhez néhányan nehezebben 
alkalmazkodtak, de a feladat ellátása ezt igényelte. Köszönjük fenntartónknak, hogy új 4 órás 
munkaerő biztosításával a megnövekedett + 250 m2 terület takarítása is megoldódott, így 
arányos lett a nevelést segítő munkatársak munkaköri feladata, munkavégzése. 

 

2.4 Tehetséggondozás 

 Ebben a vírussal sújtotta időszakban kevesebb lehetőség adódott, hogy óvodán kívül is részt 
vegyünk különböző programokon, amelyen megmutathattuk volna tehetséges gyermekeinket, ami 
adódott azonban azzal igyekeztünk is élni, így a gyermekek közül többen bekapcsolódtak városi 
néptánc programba – ovi fociban a Grosics Akadémián és szép eredményt értek el a Felsővárosi 
Templom által meghirdetett Szent József év alkalmából rendezett rajzkiállításon. 

Két régebben óvodánkba járt gyermeket szerződtetett a Liverpool labdarugó klub, amelyről a 
szülők értesítették óvodánkat. 

 Sajnos a korlátozások miatt elmaradtak az óvoda délutáni mozgás és néptánc programjai, 
amelyek reményeink szerint ősszel tovább folytatódhatnak. 

 Törekedtünk azonban, hogy a mindennapi óvodai tevékenységekben megmutatkozhassanak 
tehetséges gyermekeink /rajz-ének-mozgás-bábozás-mese-vers/ jó példával szolgálva a többiek 
felé. A legfontosabb azonban, hogy minden gyermek saját tempójában érjen, növekedjen, örülve 
eredményeinek, sikereinek és ez serkentse őket további eredményekre. 

- Felzárkóztatás 

 Pedagógiai programunk egyéni képességfejlesztésen alapuló tevékenyégei a felzárkóztatást, a 
gyermekek valamilyen területen mutatkozó esetleges elmaradását is sikeresen tudja 
kompenzálni, fejlődését segíteni. Az óvodapedagógusok, a fejlesztő és logopédus 
szakemberünk a családokkal összefogva ebben az évben is nagy gondossággal fordultak a 
felzárkóztatásra szoruló gyermekek felé. 

- Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek 

Csoport SNI BTM LOGOPÉDIA 

Szívecske csoport /Avar utca/ - 2 

Összesen ellátott 
gyermekek s 

 30 fő 

Szőlőcske csoport /Avar utca/ 1 - 

Csengő csoport /Hóbiárt utca/ 1 (okt 02-től 
másik óvodába 

ment) 

- 

Napocska csoport /Hóbiárt utca/ - 2 

Bárányka csoport /Hóbiárt utca/ 1 2 

Halacska csoport /Hóbiárt utca/ - 1  
Katica csoport /Hóbiárt utca/ 1 

novembertől 
4  
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A közös munka óvodapedagógus – fejlesztőpedagógus – Szakszolgálat – családok - által 
eredményes volt, a nehéz helyzet – rendkívüli szünetek ellenére is. A gyermekek minden területen 
optimálisan fejlődtek, jelentős lemaradást nem tapasztaltunk. Sokat jelentett, hogy a tavaszi 
időszaktól újra saját csoportjaikban tevékenykedhettek és sikeresen alkalmazkodva a helyzethez 
fejlődtek, gyarapodtak tudásban, érzelmi, értelmi képességeikben egyéni fejlődési ütemüknek 
megfelelően. Köszönet illeti mindazokat, akik ebben a nehéz helyzetben is helytálltak segítve a 
gyermekek fejlődését, testi, lelki gazdagodását. 

 

2.5 Gyermekvédelmi tevékenység 

 Mindkét óvodánkban a gyermekvédelemmel megbízott kolléganő lelkiismeretesen, a törvény 
szerinti előírásoknak megfelelően végezte munkáját, minden esetben egyeztetve a csoportos 
óvodapedagógusokkal, vezetőkkel. 

 Figyelemmel kísérik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények határidejét, tájékoztatják a 
szülőket a határidő esedékességéről, az esetlegesen felvetődő problémákat megbeszéléssel, 
tanácsadással igyekeznek rendezni. 

 Jó az együttműködés a családsegítő szociális szolgálattal a vírushelyzet alatt is, lehetőséget 
biztosítva a családoknak, munkatársaknak az esetlegesen felmerülő problémák elrendezésében, 
tájékoztatást nyújt a segélyek igénylése kapcsán.  

 Gyermekbaleset: Az év során gyermekbaleset nem történt,  

Kiemelt figyelem szükséges a diétás gyermekek étkeztetésének megoldása során az egész év 
folyamán és ez még fokozottabban vonatkozik a nyári élet alatt is, mert más csoportba is 
kerülhetnek a gyermekek. Mindenkinek ismerni kell az ezzel kapcsolatos teendőket, amelynek 
alapja a tájékoztatás és annak figyelemmel kísérése, betartása.  

   Munkabaleset: Az év során munkabaleset nem történt. 

Mulasztások, hiányzások 

 Igazolatlan hiányzásra nem került sor. A gyermekek igazoltan voltak távol az óvodából, 
betegség esetén orvosi igazolással – egyéb esetben szülői igazolással pl. utazás – családi 
programok alakalmával, a törvényi előírásoknak megfelelően. Ez vonatkozott a járványos 
időszakra is, ahol igazoltnak tekintettük a hiányzást. 

 

2.6  Óvodán kívüli tevékenységek, rendezvények 

 Sajnos a vírushelyzet nagymértékben korlátozta ezeknek a lehetőségét, így elmaradtak. 

- Óvodai ballagás – sikeresen megtudtuk szervezni, egybekötve a Nemzeti Összetartozás 
Napjával, amely nagyon szépen sikerült, igazi élményt nyújtva 
mindenki számára. 

2.7  Az intézmény nevelési munkája 

• Hitélet 

 Minden munkatárs hite és lelkiismerete gazdagságával tevékenykedett a közösségben, 
felebaráti szeretettel, felelősséggel, segítve a gyermekek fejlődését, a családok és egymás 
támogatását, amele különösen fontos volt a nehéz időszakban. 

 Hitéletünk növekedését segítik plébánosaink, akikkel gyümölcsöző, gazdag 
kapcsolatot ápolunk, szervesen bekapcsolódnak óvodai életünkbe, s mindez kölcsönös,  
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 Óvodánk tevékenységeit, nevelési elveit, értékrendjét a katolikus hit iránti 
elkötelezettség hatja át, amely meghatározza közösségünk kapcsolatait, a gyermekek, a 
családok és a munkatársak egymáshoz viszonyuló magatartását, amelynek 
tökéletesítésére folyamatosan törekedünk. 

1. Különösen így volt ez a vírushelyzet miatt bezárt óvodáinkban, amikor a 
személyes találkozások elmaradtak, ám a közös ima ereje, az egymásra való 
odafigyelés, érdeklődés, üzenetek tovább erősítették és gazdagították 
elkötelezettségünket, valamint a közösséghez tartozás jó érzését. Fájó szívvel 
emlékezünk itt meg Bogdán atyáról, aki a koronavírus járvány alatt elhunyt. 
Emlékét szeretettel őrizzük szívünkben. 

• Nevelési értekezleteink  

Szűk körben került sor a nevelési értekezleteinkre az aktuális események 
tükrében, a megfelelő higiéniai feltételekkel. 

 Nevelés nélküli munkanapjaink – elmaradtak a járványveszély miatt – rendkívüli 
szünetek és a bezárás miatt. 

 

2.8 Eredmények, beiskolázás 

 Óvodánk tanköteles létszáma a 2020/2021 – es nevelési évben 50 fő volt, melyből az 
iskolát megkezdi 2021 őszén 41 gyermek.  

 Csoportok Tanköteles Iskolába menő 
nagycsoportos 

Óvodában 
maradó 

Hóbiárt utca Csengő csoport 6 6 0 

 Napocska csoport 4 4 0 

 Bárányka csoport 5 3 2 

 Halacska csoport 8 8 0 

 Katica csoport 8 6 2 

Hóbiárt összesen  31 27 4 

Avar utca Szőlőcske csoport 9 7 2 

 Szívecske csoport 10 7 3 

Avar utca összesen  19 14 5 

Összesen  50 41 9 

 

Az óvodában maradó tanköteles korú gyermekek a Tankötelezettségi Törvénynek 
megfelelően az Oktatási Hivatal határozatával maradnak még egy évet az óvodában. 

Az iskolai beíratások online módon rendben megtörténtek a hozzánk forduló szülőknek 
segítséget nyújtottunk. 
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2.9  Nyílt napok 

 A pandémia miatt elmaradtak. 

 Megtartva:   - Nemzeti Összetartozás  

 - Óvodai búcsúzó a higiéniai előírásoknak megfelelően Avar utca 2021.05.28, 
Hóbiárt utca 2021.06.04 

 

2.10 Főiskolás hallgatók 

 

Több hallgatót fogadtunk csoportjainkban a nevelési év során a lehetőségek szerint 

• Szőlőcske csoport: 1 fő levelezős hallgató  

• Szívecske csoport: 2 fő levelezős hallgató  

• Katica csoport: 2 fő harmadéves hallgató – záróvizsga online úton sikeresen 
megtörtént 

 

2.11 Változások 

  A beiratkozás a vírus helyzetben online módon, zökkenőmentesen zajlott. 

 Beiratkozás eredménye: a távozó gyermekek helyére körülbelül ugyanannyi 
kisgyermek érkezett, így hasonló gyermeklétszámmal kezdjük meg az új nevelési évet. 
Nyáron előfordul még változás a családok költözése miatt. 

Év közben távozó gyermekek: 

  - Halacska csoport: 1 fő Budapestre költözés, 3 vidékre 

  - Csengő csoport: 4 fő magánóvodába távozott 

  Összesen: 8 fő 

 

 Köszönöm munkatársaim lelkiismeretes, odaadó munkáját, amellyel az egész év során 
hittel, hűséggel, szaktudással, örömmel és szeretettel nevelték a gyermekeket. 

A munkatervben kitűzött feladatainkat, céljainkat a lehetőségekhez képest igyekeztünk 
megvalósítani, a helyzethez alkalmazkodva online módon is. Az újranyitáskor 
betartottuk a fokozatosságot és az előírásokat, az óvodai búcsúzókat ennek megfelelően 
megtartva és a nevelési évet záró értekezlettel sikerült visszaállni az óvodai életbe. 

 

2.12  Adminisztrációs feladatok 

 Határidőre elkészültek – fejlődési napló – csoportnapló mulasztási napló és egyéb 
adminisztrációs teendők. 

 

2.13 A Közösségi szolgálat és családsegítők szerepe 

 Eleinte személyesen, majd online módon éltünk a lehetőséggel. 
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3.  Az intézmény szervezeti felépítése 

 

3.1  Vezetőség 

 Harmonikus, jó munkakapcsolat volt a vezető, a helyettes, a munkaközösség vezető 
között. A vezető helyettes feladatait önállóan, megbízhatóan végzi a telephelyi óvodában. 

A feladatok időben egyeztetésre kerültek, az információáramlás, szervezés biztosított volt, 
amely zökkenőmentes, rugalmas, pontos munkavégzést eredményezett és, jó 
együttműködést a fenntartóval. 

3.2  A nevelőtestület – Alkalmazotti közösség 

 Egymást segítve, egymás eredményeinek örülve valósultak meg a pedagógia program 
feladatai, eseményterve, célkitűzése. Az óvodapedagógusok részt vettek 
továbbképzéseken, hallgatók, közszolgálatosok segítésében, az óvoda 
kapcsolatrendszerének támogatásában, minősítő eljárásokban számot adva elhivatott 
pedagógusi pályájukról és szeretettel nevelték, gondozták a gyermekeket, segítették a 
családokat, biztosították azt az érzelmi légkört, amelyben szépen fejlődtek a gyermekek, 
s ehhez hozzájárult a mindig tiszta óvodai épület, az új konyha, a parkosított virágos, 
füves, gondozott udvar és kert, melyet a nevelést segítő munkatársak, dadusok, 
karbantartó munkatárs biztosított 

 A járványveszély alatt is az összetartás, egymásra figyelés jellemezte a közösséget. 
Összehangolva került sor a fertőtlenítésre, takarításra, rendezésre. Külön köszönet a 
Katica csoport dolgozóinak hiszen ebben a csoportban felújítás történt (festés, parketta 
csiszolás, stb.), amely sok munkával és szervezéssel járt. Ehhez nagy segítséget nyújtott 
karbantartó munkatársunk is. 

 Óvodatitkárunk munkáját nagyon pontosan a kéréseknek megfelelően a könyveléssel 
mindig egyeztetve kifogástalanul végzi, jó munkakapcsolatot ápolva a munkatársakkal, a 
fenntartóval, valamint a családokkal is. A vírushelyzet idején homeoffice végezte 
folyamatosan a munkáját, minden határidőt betartva elkészült a határidős feladatokkal. 

 

3.3 A munkaközösség működése 

 A munkaközösség vezető is eredményesen, a kollégákat motiválva végezte feladatait, 
szervezte a különböző foglalkozásokat, melynek tapasztalataival tovább színesedett 
nevelőmunkánk. 

Munkaközösségi foglalkozások 

 

Fogl.időpontja   Témája Résztvevők Felelős  

2020.10.06 
 

A répa című mese Nevelőtestület Napocska csoport – 
K.M óvodapedagógus 

megvalósult 

2021.04.21 A kishajó című népmese Nevelőtestület 
 

Szőlőcske csoport – 
K.É óvodapedagógus 
 

megvalósult 

2021.05.31 A szívtelen csiga Nevelőtestület Bárányka csoport – 
S.A.E óvodapedagógus 

megvalósult 
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3.4  Logopédus, Fejlesztőpedagógus tevékenysége 

 A logopédus, fejlesztőpedagógus nagyon alapos és körültekintő munkája is 
eredményezte gyermekeink képességeinek fejlődését, az elmaradás csökkenését. 
Tanácsaival, javaslataival sokat segítette mind az óvodapedagógusok, mind a családok 
fejlesztő- tevékenységét. Minden tankötelesünk sikeresen kezdheti meg iskolai 
tanulmányait, akik viszont engedéllyel még egy évet maradtak az óvodában lehetőségük 
nyílik arra, hogy testi, szellemi gyarapodással kerüljenek jövőre iskolába. 

 

4. Intézményi kapcsolatok 

 

4.1 Fenntartó szervezet – SzeGeKIF /pedagógiai munka, bérszámfejtés, könyvelés/  

         Nagyon jó a kapcsolat a fenntartó szervezetünkkel, mindenben intézményünk segítségére van. 
Részt vesz ünnepségünkön, támogatja óvodai nevelésünket, biztosítja a megfelelő körülményeket, 
hozzájárul óvodáink fejlesztéséhez. Érdeklődik óvodai életünk, események, történések felől, s 
igyekszünk mi is minden információt időben közölni. Köszönjük támogatását és segítségét. A 
bérszámfejtéssel és a könyveléssel is jó partneri kapcsolatot ápolunk, betartva a határidőket, 
kéréseket, előírt szabályokat, javaslatokat. Köszönjük a home office alatti együttműködést, 
segítséget is. 
 

4.2. A Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal való együttműködés 
 

        Jó az együttműködésünk a szakmai szolgáltatókkal, segítik szakvéleményükkel az óvodai 
fejlesztő munkát, készségesek amikor hozzájuk fordulunk. Megköszönjük támogató 
együttműködésüket a tankötelezett gyermekek esetében, amely a családok felé is megnyugtatóan 
alakult. 

 
4.3. Szülői szervezet, szülőkkel való együttműködés 
 

        Jó a kapcsolat a szülői szervezettel, a családokkal, hisz egymás segítői vagyunk. 
        Mindenben lehet számítani rájuk és segítségüket kérni. Köszönet érte és a jó  
        együttműködésben bízunk a jövőben is.  
 
4.4. Gyermekjólét – és családsegítő szolgálat 
 

Szükség szerinti a kapcsolat – ebben az évben 2 alkalommal keresték az óvodát és kértek 
jellemzést gyermekekről. 

 
4.5. Hatóságok 
 

         Szükség szerint tartjuk a kapcsolatot. 
 
4.6. Más külső segítő szervezetek 

 

 - Orvos, védőnő – óvodánknak saját védőnője van, aki rendszeresen tart szűrővizsgálatot 
        - Ortopédiai szűrésre is van lehetőség, ami szintén segítség a családoknak 
        - Iskolákkal – Könyvtárral – Múzeummal jó kapcsolatot ápolunk – amely azonban az idén 
elmaradt 
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5. Szervezési feladatok 

Az óvoda eseményeinek, szervezése a munkatervi feladatoknak megfelelően történt a korona-
vírus járvány újbóli jelentkezéséig. Intézmény életének szervezése a mindenkori előírások 
betartásával, az Oktatási Hivatal, az Egészségügyi Hatóság és a Fenntartó kéréseinek, utasítá-
sainak szem előtt tartásával folytatódott. 

  Megtörtént az óvodák épületeinek, udvarainak fertőtlenítése, takarítása, figyelve és 
betartva a kontakt érintkezéseknek a szabályait. A Katica csoport teljes felújítása, festése, 
parketta felújítása történt meg a higiéniai eszközök fertőtlenítő, kesztyű, maszk 
használatával. Így részben megvalósult a takarítási szünetre tervezett felújítási munka. 

  Szervezési feladataink a fenntartóval és az adminisztrációval való kapcsolattartásra is 
kiterjedtek, és a kéréseknek megfelelően szolgáltattuk a dokumentációt. 

  A családokkal, munkatárssakkal történő kapcsolat, és online segítségnyújtás, 
tanácsadás folyamatos volt (pl. óvodai, iskolai beíratások, egyéb megkeresések megnyugtató 
rendezése). 

  Az újra nyitás, az ügyelet szervezése is jól alakult, mindig annyi család kérte a 
gyermekfelügyeletet, amennyire a rendeletben lehetőséget adtak, így az igényeket 
fokozatosan, a higiéniai előírásoknak megfelelően tudtuk kielégíteni. Az újra nyitás közösség 
formáló erejét gazdagította az óvodai búcsúzó és a megünnepelt Nemzeti Összetartozás 
Napja, megérezve a találkozás elvesztésének hiányát, és hogy milyen jó az összetartozás 
érzésének örömét átélni. 

  A nyári élet az óvodák sikeres felújítása után újra a régi lehet. Megszűntek az 
építkezés miatti terület lezárások, így minden udvarrészt újra birtokba vehetnek a gyermekek 
és önfeledt játékuktól lesz vidám, örömteli nyári élet, melyben a közösségi kapcsolatok, az 
egészséges életmód, a sok mozgás, új barátokra találás, a napi áhítat közös percei tovább 
erősíti és növeli testi, lelki gazdagodásukat, az egymás iránti szeretetet, elfogadást. 

 

Hála a Mennyei Atyának Kegyelmi ajándékaiért, a Közösség lelki erejének erősítéséért.  

 

Szeged, 2021.06.28. 

 

Katona Zsoltné 

Óvodavezető 
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Legitimációs záradék 

 

 

A 2020 – 2021 -es nevelési év Beszámolóját készítette a Fénysugár Katolikus Óvoda nevelőtestülete 
és Óvodavezetője.  

 

 

Szeged, 2021.06.28. 

   ………………………………… 

                                                                                           Katona Zsoltné 

                                                                                             óvodavezető 

 

Az óvoda beszámolójában foglaltakat a nevelőtestület megismerte és egyhangúlag, 100%-os igenlő 
szavazattal, véleményt alkotva elfogadta 

 

 

Szeged, 2021.06.28 

……………………………… 

a nevelőtestület nevében 

 

 

Az óvodában működő Szülői Szervezet a 2020 – 2021 – es nevelési év beszámolóját megismerte és 
azt elfogadta: 

 

 

 

 

Szeged, 2021. 06 30. 

 

                                                               …………………………………..                              
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A 2020/2021 Nevelési évet záró értekezlet 

Jegyzőkönyve 

 

 

Az értekezlet helye: 6723. Szeged, Hóbiárt basa u. 30. 

 

Az értekezlet ideje:  2021.06.14. 

 

Jelenlévők: jelenléti ív szerint 

 

 

Az értekezlet témája 

 

 

1. Köszöntés, - Lelki gondolatok – Hálaadás  

 

2. Nevelési évünk értékelése – Munkatervi feladataink megvalósulása szerint 

    - Helyzetelemzés – tárgyi – személyi feltételeink alakulása 

    - Pedagógiai munka elemzése – értékelése 

       - Kiemelt nevelési feladataink 

       - Munkaközösség működése 

       - Logopédus, Fejlesztő pedagógus tevékenysége 

       - Pedagógus életpályához kapcsolódó minősítő eljárások  

    - Intézményünk kapcsolatrendszerének alakulása – alkalmazkodva a járványveszély előírásaihoz 

3. Szervezési feladataink megvalósulása – a lehetőségeknek megfelelően csak kisebb csoportokban 

 

4. Továbbképzés – továbbtanulás megvalósulása – A Szegekif által nyújtott lehetőség keretében.  

 

5. Nyári élet megbeszélése - balesetveszély elkerülése, a nyári életben a biztonságra törekvés  

                                            - higiéniai előírások fokozott betartása – különös tekintettel a még fennálló 
járványhelyzetre                      

                                            - konyhai – HACCP rendszer pontos működtetése 

   - diétás étkezők figyelemmel kísérése 
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- Pancsolás – fürdetés esetén óvatosság – csúszásveszély elhárítása, 
fertőtlenítés – baleset megelőzés 

- Élményhez juttatás 

 

6. Köszönet az éves munkáért – megérdemelt jó pihenést kívánunk a nyárra minden munkatársnak. 

7. Köszönjük a Szeged-Csanádi Egyházmegyének és a SZEGEKIF-nek egész éves támogatását, 
munkánk segítését. 

8. A Nevelési év értékelését, beszámolóját a nevelőtestület 100-%-os igen szavazattal elfogadta. 

 

Szeged, 2021. 06. 28.    

 

                                                                                            Katona Zsoltné 

                                                                                              óvodavezető 

 

 

           Sipos Tamásné Kun Mónika 

              hitelesítő                                                                    hitelesítő 

 

 

 

    

        Dr. Katonáné Bulla Magdolna 

            jegyzőkönyvvezető 
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    MELLÉKLETEK 


