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„Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges,
nem azért különleges, mert különb akar lenni,
hanem azért, mert nem tud más lenni."
(Szabó Magda)
A 2015/2016 nevelési évben az Intézményfejlesztési tervünk (IFT) főbb elemei a következők
voltak
Intézményi önértékelési rendszer kiépítése
Tehetség kibontakoztatás és tehetségpont regisztráció
Pedagógiai Program felülvizsgálata
Mentorálás
Műhelymunka
PR tevékenység
Meglévő pályázataink fenntartása
Zöld óvoda és a Madárbarát óvoda
Gyermekvédelem és az IPR
Továbbképzések
AZ ÖNÉRTÉKELÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE
Az önértékelési rendszer kiépítésével jelentős szervezetfejlesztést valósítottunk meg a pedagógus, a
vezető és az intézményi értékelés területén, mely jelentős energiákat mozgatott meg a nevelési év
során. A feladatok teljesen újak voltak, szakértők is nehezen igazodtak el benne és a vonatkozó
szabályok is hónapról-hónapra változtak. Nevelőtestületünk vezető szerepet játszott az Önértékelési
munkaközösség munkájában. A munka jelentős része az első félévre tevődött. Félévkor az intézmény
nevelőtestülete szakmai tapasztalatcserét folytatott a megkezdett munkáról. Sikeres munkát végzett a
munkaközösség, remek felkészültségről tettek tanúbizonyságot. A munkaközösség vezetője
Gulyásné Szabó Gizella óvónőnk volt, aki részletesen beszámol az elvégzett éves munkáról.
A 2015/2016-os nevelési évben gratulálunk a pedagógusminősítési eljárásban résztvevő
kolléganőknek: Bekéné Kotvics Editnek, Lajmer Ágnesnek, Aszódiné Magyar Beátának,
Gyuricsánné Pleva Évának. Mindannyian kiválóan megfeleltek a minősítésen és 2017. január 01-től
Pedagógus II. besorolást kapnak. Óvodánkban így 8 óvónő Pedagógus II. besorolásban lesz.
A TEHETSÉGGONDOZÁS
A tehetséggondozás koordinálását a Tehetséggondozó munkaközösség segítette. Ez a munka a
szervezetfejlesztés jelentős állomása. A beindított tehetségműhelyekben nagy tapasztalatra tettek
szert óvónőink.
A nevelési évben működtetett tehetségműhelyek
 "Törperős"
mozgásos tehetségműhely
Aszódiné Magyar Beáta
 "Okoska"
matematikai-logikai tehetségműhely Bekéné Kotvics Edit
 "Perdülj! Fordulj”
gyermektánc tehetségműhely
Romhányi Olga
 "Törppingáló"
téri-vizuális tehetségműhely
Nagy Judit
 "Csilingelő Csengettyűk"
ének-zenei tehetségműhely
Erdősné Ladányi Boglárka
 "Szivárvány Színpad"
anyanyelvi tehetségműhely
Lajmer Ágnes
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A műhelyvezetők nagyon jó eredményeket értek el a műhelyekben, tapasztalataikat megosztották
egymással. Tizenkettő kiemelkedően tehetséges kisgyermeket neveztek meg a tanköteles korú
gyermekek körében. Több szerepléssel, versenyeken való részvétellel, kiállításokkal, nyílt napokkal,
bemutató foglalkozásokkal, hospitálásokkal, tehetségnapokkal bizonyították munkájuk eredményét.
Kiemelkedő a harmadik esztendeje megrendezett tehetségnapunk a Csintekerintő népi játék és
gyermektánc találkozó Romhányi Olga főszervezésével, de szinte az egész nevelőtestület
összefogásával. A rendkívül gondos előkészítő munkát nagy siker kísérte, melyet a munka-team
előrevivően értékelt. Nagyon szépen kezd kialakulni a tehetséggondozás működésének helyi
rendszere, mely a munkaközösségi tagok együttműködésének eredménye. Erősítendő a csoportban
végzett tehetséggondozás, kiváltképpen a gyermekek kreativitásának fejlesztése. A Tehetséggondozó
munkaközösség elkészítette a Tehetséggondozó Programot, mely része a pedagógiai
programunknak. Dicséretes a munkaközösség erőfeszítése, elhivatottsága és felkészültsége.
Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Tehetség Program keretében a köznevelési intézményekben
működő tehetséggondozó programok támogatására. Pályázatunkkal 90 órás komplex
tehetséggondozó programot valósítunk meg, testi-kinesztetikus, térbeli-vizuális és zenei
tehetségterületen. Projekt témánk a Jeles napok. A programot 3 tehetségműhely - TÖRPPINGÁLÓ
vizuális, PERDÜLJ! FORDULJ! gyermektánc, és CSILINGELŐ CSENGETTYŰK ének-zene együttműködése alkotja. A megvalósítás eredményeként kiállítás, tehetségnap és konferencia jön
létre. Tematikánkhoz múzeum-látogatás kapcsolódik, ahol Márton Napi Vigadalomban vesznek részt
a gyermekek. A pályázatírásban élen járt: Bekéné Kotvics Edit, Romhányi Olga, Erdősné Ladányi
Boglárka, Nagy Judit, Lajmer Ágnes, és Gulyásné Varga Edit. A tehetséggondozó munkaközösség
fontos célkitűzése volt a tehetségpont regisztráció, melynek anyagát összeállította és az elektronikus
regisztrációt elvégezte. A regisztrált Tehetségpont cím feltétele annak, hogy egy intézmény
minősített Tehetségpont legyen. Óriási eredményeket ért el a munkaközösség ebben a nevelési
évben. A tapasztalatok birtokában Erdősné Ladányi Boglárka munkaközösség vezető beszámol az
egész éves munkáról.
PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA
A Pedagógiai Programunk felülvizsgálatát és módosításait az alábbi szempontok szerint végeztük
el.
 az elmúlt négy esztendő beválás vizsgálatai
 a kompetencia alapú óvodai nevelés
 belső intézményi elvárások
 Zöld óvoda és madárbarát óvoda
 tehetséggondozás
Munkaközösségeink – fejlesztő, tehetséggondozó, önértékelő, és a természetismereti munkaközösség
– vezetői és tagjai nagy szerepet vállaltak és sok-sok munkát végeztek a végleges anyag
elkészítésében. Elismerésre méltó a munkaközösségek együttműködése. Az intézmény fenntartója és
a szülői szervezet egyetértésével a nevelőtestület a Pedagógiai Programot elfogadta. 2016.
szeptember 01-től hatályba lép és visszavonásig érvényes.
MENTORÁSLÁS
Gyuricsánné Pleva Éva óvodapedagógus– Bencsik Anita - másodéves főiskolai hallgató
mentorállását látta el a nevelési év során, aki jelenleg pedagógiai asszisztensünk. Gyuricsánné Pleva
Éva a mentorálási feladatokat tervszerűen és önállóan szervezte.
Bencsik Anita kiváló
eredményekkel zárta a főiskolai évet.
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MŰHELYMUNKA
Műhelymunka tevékenységünk jelentős eredménnyel valósult meg.
Külső műhelyeink:
A környező települések önértékeléssel foglakozó szakemberei cseréltek tapasztalatokat és tanultak
egymástól, azon a műhelyfoglalkozáson ahol az önértékelési rendszer kidolgozását beszélték meg
tapasztalatcsere formájában. A találkozón részt vett Hádingerné Harnos Ildikó tanfelügyelő-minősítő
szakértő.
A gyermektánccal foglalkozó szakemberek találkozója a „Csintekerintő” népi játék és gyermektánc
találkozónk.
Az iskolával szakmai tapasztalatcserék szervezésével segítjük az óvoda-iskola átmenet
megkönnyítését.
Minden évben támogatjuk a pedagógusok részvételét neves előadók előadásán. Ebben az évben Dr.
Almási Kitti Hogyan álljunk ki magunkért? - Önbecsülés, határszabás, verbális önvédelem címmel
hallgattunk előadást.
A Pedagógus Műhely keretében 2016. február 18-án a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
működési területén tevékenykedő zöld óvodák és ökoiskolák találkoztak a lakiteleki Kontyvirág
Erdei Iskolán. A megjelent 26 pedagógus meghallgatta egymást és a meghívott előadókat. A műhely
foglakozáson Gyuricsánné Pleva Éva a természetismeret munkaközösség vezetője képviselte
óvodánkat.
Mihály napi rendezvény alkalmából a tiszaalpári óvodában szakmai napon vettek részt óvónőink
néptánc témában.
Belső műhelyünk hospitálás, bemutató foglalkozás és belső képzés formájában valósult meg a
második félévben a XX. Óvodai Szakmai Napokon. A nyílt napokon a szülők részt vétele is jelentős.
Műhely formájaHospitálás

Hospitálás
Bemutató
foglalkozás
Bemutató
foglalkozás

Bemutató
foglalkozás
Bemutató
foglalkozás
Nyílt napok

Műhely címe
„Okoska”- logikai
matematikai
tehetségműhely
foglalkozása
Bölcsődések étkezési
kultúrája

–

A
Perdülj!
Fordulj!
tehetségműhely bemutató
foglalkozása szülőknek,
óvónőknek
A
„Törppingáló”
tehetségműhely bemutató
foglalkozása szülőknek,
óvónőknek és kiállítása az
új óvoda előterében
A „Szivárvány színpad”
tehetségműhely bemutató
foglalkozása szülőknek,
óvónőknek
A
„Törperős”
tehetségműhely bemutató
foglalkozása
az
óvodapedagógusoknak
Tehetséggondozás
a
csoportban.

Vezette/ szervezete
Bekéné Kotvics Edit
differenciáló és fejlesztő
óvodapedagógus

Időpont
2016.04.05.

Résztvevők száma
5 fő + 10 fő

Bekéné Kotvics Edit
Fejlesztő munkaközösség
vezető
Romhányi Olga

2016. 05. 20.

5 fő

2016.04.06.

8 fő

Nagy Judit Zsuzsanna

2016.04.06

4+4 fő

Lajmer Ágnes

2016.04.07.

8 fő

Aszódiné Magyar Beáta

2016.04.08.

14 fő

óvónők

2016.04.06.-07.

Bóbita: 13
Katica: 16
Margaréta: 11
Mazsola: 13
Napsugár: 16
Pillangó: 10
Vackor: 12
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A belső továbbképzés szervezésében a Lakiteleki Óvodáért Alapítványunk volt segítségünkre,
Karsainé Soós Katalin előadó biztosításával. Az előadás sorozat a Szülők iskolája címmel valósult
meg, mely elsősorban a szülőknek szerveződött, de a kisgyermeknevelők és az óvónők is jelentős
számban részt vettek rajta. Az önértékelési rendszer kiépítését belső képzés segítette. A társult
óvodák óvónőivel közösen tekintettük át a feladatainkat. Előadásával támogatta munkánkat
Kovácsné d’Elhougne Ilona tanfelügyelő-minősítő szakértő. Évek óta nevelőtestületünk kiemelt
feladatainak témájában szervezzük a dajkák belső képzését immár a pedagógiai asszisztensek
bevonásával. Ebben az évben Erdősné Ladányi Boglárka tehetséggondozó és Gulyásné Varga Edit
beszédfejlesztő óvodapedagógus tehetséggondozás témában tartott színvonalas előadást és gyakorlati
képzést.
PR TEVÉKENYSÉGÜNK
PR tevékenységünk elsősorban a saját honlap működtetésével és a Laki Lurkó óvodai újságunk
megjelentetésével valósul meg. Óvónőink többsége már önállóan készíti elő és küldi el az anyagokat
a honlapra. Honlapunk az eseményeket jól tudósítja. Ebben kiemelkedő munkát végzett Ankáné
Tábori Hajnalka. Újságunk mindig megjelenik a hónap elején, melyet megkapnak a képviselőtestület
tagjai és a könyvtár is. Az újság szerkesztőin kívül dicséret illeti az óvónőket is, akik a cikkeket írják.
Ebben az évben a településen működő honlapok közül legtöbbet a Lcafe-n szerepeltünk. A KTV
Városon kívül műsora a Családbarát napunkról és a Csintekerintő programunkról tudósított. A
Lakiteleki Óvodáért Alapítvány programjait három szórólapon népszerűsítettük. Megjelent egy
kiadványunk annak érdekében, hogy minél többen támogassák az óvodai udvarfejlesztésünket és az
adó 1% felajánlását kérjük. Ezt a kiadványunkat szülői támogatással tudtuk megjelentetni 500
példányban. Alapítványi Családbarát pályázati program keretében hamarosan megjelenik a
gyermeknevelést segítő lakiteleki intézményeket bemutató kiadványunk is 1000 példányban.
GYERMEKVÉDELEM
Madari Istvánné gyermekvédelmi felelősünk tevékenységével nagyon jó segítője az
óvodapedagógusoknak. A nevelési év során változás történt a családsegítő és a gyermekjólét
szolgálat szervezeti felépítésében és személyi ellátottságában. Madari Istvánné jól követte a
változásokat és gyorsan kiváló kapcsolatot épített ki a szakemberekkel. Jól képviseli óvodánkat a
gyermekvédelmi üléseken. Az adományok gyűjtése terén is nagyon jó kapcsolatai vannak,
szervezései eredményesek.
A bölcsőde gyermekvédelmi felelősét önzetlenül segíti. Beszámolója a mellékletében található.
PÁLYÁZATAINK
1. TÁMOP 3.1.4 /08/2.-2009-0281 Kompetenciaalapú óvodai programcsomag pályázatunk
fenntartási ideje 2016.05.18-án lezárult. A nevelőtestület a Pedagógiai Programban rögzítette
és elfogadta, hogy a programcsomag mely tartalmi elemeit tartja fenn.
2. TÁMOP 3.3.2-0066 „Esélyegyenlőség - az igazságosabb Magyarországért a mi
községeinkben is” c. pályázatunkat fenntartási időszaka 2017. 01.04-én zárul.
3. TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0377. kódszámú "Kulcsszerepben a mi óvodánk is." a lakiteleki
óvodában a fenntartás harmadik évében jár, mely 2018.09.23-án zárul.
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Elérkezett az idő, amikor a TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0281 Kompetenciaalapú óvodai
programcsomag pályázati projekt fenntartási ideje lejárt.
Nevelőtestületünk áttekintette és módosította a Pedagógiai Programot és az alábbi fejezetekbe
adaptálta a kompetencia alapú programot:
- Az óvodai nevelés alapelvei
- Az óvoda- iskola átmenet pedagógiai koncepció érvényesítése
- Inkluzív pedagógia, integrációs nevelés, differenciálás pedagógiai koncepció érvényesítése
- A mérés- értékelés-fejlődés nyomon követése
- A gyermeki tevékenységek tervezésének, szervezésének alapelvei (projektek)
- Innovációs programok
Csoportjainkban megvalósult projektek és témahetek az elmúlt nevelési évben:

Pillangó

Projekt címe
Mackó brummog
Víz, víz, tiszta víz
Vígság legyen
Farsangi vígasságok
A mi családunk
Itt a farsang, álla bál
Kék szalag
Tavasz van gyönyörű

Napsugár

Ősz szele zümmög

Vackor

Édesanyám tulipánfa

Csoport neve
Bóbita
Katica
Margaréta
Mazsola

Témahét címe
Tavaszi zsongás
Madarak voltunk, földre szálltunk
Virágtündér
Tavaszi szél vizet áraszt
Ép testben ép lélek
Jó reggelt madarak
Madársimogató
Édesanyám virágot álmodtam
Adjon Isten minden jót…

Az elkészült projektnaplókat a csoportszobákban jól elkülönítetten tároljuk.
A TÁMOP 3.3.2-0066 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című pályázat, Az
„Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeinkben is” elnevezésű projektnek
megfelelően - az Óvodai Integrációs Programot működtettük.
2015/2016-ban az IPR fenntartását továbbra is három munkacsoportban valósítottuk meg.
 Óvoda-iskola, mérés, értékelés munkacsoport: vezetője Ankáné Tábori Hajnalka
 Környezeti kapcsolatok munkacsoport: vezetője: Gulyásné Varga Edit
 Beóvodázási munkacsoport: vezetője Madari Istvánné
A munkacsoportok önállóan valósították meg munkatervüket és a vezetők tájékoztatják a
nevelőtestületet. A munkacsoportok nagyon jól törődtek a saját területeikkel ezzel erősítik az
intézményünk működését.
A három település óvodapedagógusaiból, kisgyermeknevelőiből, gyermekvédelmi felelőseiből és
védőnőiből álló Beóvodázási munkacsoportunk 2016. 04. 19-én megszűnt, hiszen a legfőbb célja,
hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél hamarabb bekerüljenek az óvodába, a
törvényi változások miatt - 3 éves kortól kötelező az óvodai elhelyezés - már nem aktuális. Madari
Istvánné elkészítette a munkacsoport éves értékelését, az utolsó ülésen megköszönte a tagok odaadó
munkáját és egy emléklapot nyújtott át a több éves együttműködés emlékére. Madari Istvánné
munkacsoport vezető több mint három évig lelkiismeretesen vezette a munkacsoportot, az alapvető
fontosságú találkozókat pontosan szervezte. A munkacsoport tagjai sok esztendőn keresztűl kiváló
munkát végeztek.
Az Óvoda-iskola és a Környezeti kapcsolatok munkacsoportok vezetői és tagjai munkájukkal nem
csak a HHH gyermekek, hanem minden óvodás érdekében végeztek nagyon sokoldalú és fontos
feladatot. A munkacsoportokat 2016. december végéig tovább működtetjük. A munkacsoportok
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vezetői - Gulyásné Varga Edit, és Ankáné Tábori Hajnalka - elkészítették beszámolóikat a
nevelőtestület számára.
Óvodánk immár kettő éve jogosult a „Minősített referenciaintézmény” cím viselésére, egyben
kompetencia alapú nevelési intézmény, referenciahely. A cím elnyerésekor az az információnk volt,
hogy referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek. Büszkék voltunk
a minősítésre. A minősítéseket az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezte és
végezte. A 209/2015. (VII. 23.) kormányrendelet alapján az Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. 2015. december 31. napján megszűnt. A Társaság feladatait 2016. január 1. napjától
az Oktatási Hivatal látja el. Jelenleg nincs információnk arról, hogy ez a cím valóban jelenti-e
közoktatás fejlesztésének bázisát. Az tudjuk, hogy az Oktatási Hivatal a pedagógusminősítésekkel,
tanfelügyelettel van nagyon elfoglalva. A köznevelésben nincsenek olyan pályázati és intézményi
források, amelyek lehetővé tenné az óvodák számára a Jó gyakorlatok átvételét, és minden óvoda a
minősítésekkel, önértékeléssel és a tanfelügyelettel törődik.
A referencia intézményi működés, vagyis a példaértékű működés óvodánkban megfigyelhető, a
dokumentációinkban tetten érhető.
A Lakiteleki Óvodáért Alapítvány támogatásával pályázati programot valósítottunk meg 2015.
szeptember és 2016. május hó között. A program CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 program
keretében zajlott.
A „Jó úton…” program fő célja a házasság és a család értékének népszerűsítése szűkebb
környezetünkben a lakiteleki bölcsődébe és óvodába járó gyerekek szülei, valamint tágabb
környezetünkben a településen élők körében.
- októberben Őszköszöntő családi nappal kezdtük a programot
- október 21-én volt az első családbarát napunk, mely nagyon jól sikerült. Hagyományteremtő,
figyelemfelhívó sétára hívtuk a kisgyermekes szülőket. A sétát jelképesen a polgármesteri hivataltól
(házasságkötés) indítottuk. A menettel az óvodához érkeztünk, ahol egy Lufi bohócos produkciót
láthattak a megjelentek. Nyílt nap volt ezen a napon a nagyszülőknek, megünnepeltük a 40 éves az új
óvodánkat, születés-fát ültettünk, és Bohács Jenőné óvónőnek átadtuk a Szolgálati emlékérmet. Ez a
programunk megjelent a Kecskeméti TV Városon kívül műsorában. Ezt a programunkat tervezzük,
hogy a jövőben is megrendezzük.
- december 11-én a második családbarát nap szervezésre került sor. Luca-napi táncház- és kézműveskuckó volt a szülői szervezettel és az Óvodáért Alapítvánnyal közösen szerveztük. A Luca napi
hagyományokat elevenítették fel az Aprótáncosok Romhányi Olga vezetésével.
- április 6-7-én nyílt napokon bemutattuk be a szülőknek, hogy hogyan zajlik a tehetséggondozás a
csoportokban illetve a tehetségműhelyekben.
- március-április hónapban SZÜLŐK ISKOLÁJA előadás sorozatot rendeztünk, Bekéné Kotvics Edit
szervezésében. Előadások címe:
o Szülő születik
o Ki kit nevel? - avagy hisztin innen, hisztin túl
o Tanuljunk tanulni!
- áprilisban Figyelemfelhívó sétát szerveztünk a Kontyvirág tanösvényen Vankóné Török Katalin
vezetésével,
- május 1-én először rendeztük meg a Nagy családi sorversenyt, Aszódiné Magyar Beáta
szervezésében. Többször elhangzott, hogy ezt a versenyt minden évben megrendezzük.
- a Madarak és fák napján családi kirándulásunk volt a Tiszakürti Arborétumban Vankóné Török
Katalin vezetésével,
- nagyon nagy sikere volt a rendszeres Csiribiri torna és Csiribiri muzsika foglalkozásoknak 5-5
órában. Nagyon sokat tett érte Kakóné Gál Andrea pedagógiai asszisztens.
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A pályázati program nagyon sok óvónő, pedagógiai asszisztens sok-sok munkájával valósult meg.
Köszönjük az alapítványunknak, hogy a pályázati összeggel gazdagította óvodánkban megvalósuló
programokat.
ZÖLD ÓVODA MADÁRBARÁT ÓVODA
Gyuricsánné Pleva Éva vezetésével működtetett Természetismereti munkaközösségünk a Zöld óvoda,
és a Madárbarát óvoda programokat nagyon jól összefogta. Beszámolója tartalmas munkát tükröz. A
munkaközösség szaktanácsadót vett igénybe, vezetője műhelymunkában és konferencián képviselte
óvodánkat. Új programként jelentkezett a generációk találkozása a Gondozóházban, ahol az Erdei
iskola vezetésével. Madarak témában közös foglalkozáson vett részt a Mazsola csoport.
PROGRAMOK, SZEREPLÉSEK, KAPCSOLATOK
Az egész nevelési évben zavartalanul működtek a mozgás fejlesztő, egészségmegőrző, művelődési és
egyéb programjaink.
Mozgás fejlesztő és
egészségmegőrző
programok
Gyermeklabdarúg Sütőné
ás

Művelődési programok

Egyéb programok

Képességfejlesztő programok

Ciróka
bábszínház

Gyuricsánné

Sakk

Nagy J.

Képesség+mozgás

Gulyásné
Gizus

Meséről
mesére
Mesélő
dallamok
Apró táncosok

Aszódiné

Játékos angol
nyelvtanulás
Ovi-zsaru

Lajmer Á.

Nyelv és
beszédfejlesztés
Tanulási képesség

Gulyásné Edit

óvónők
Romhányi O.

Erdősné
Nagy J.

Bekéné Edit

Logopédia

Programjainkat a programok felelősei értékelték, melyek az éves értékelés mellékletei.
Óvónőink ezeket a programokat nagy lelkesedéssel, odaadással szervezték, kiváló munkát végeztek.
A szülők körében végzett elégedettség vizsgálatok a szülők elismerését bizonyítják.
Óvónőink színvonalas műsorokat állítottak össze és óvodásaink ügyesen szerepeltek a település
rendezvényein illetve a partner intézmények ünnepségein.
Alkalom
Őszköszöntő szüreti nap
Idősek napja
Luca napi táncház
Falukarácsony
Karácsony
Karácsony
Felnőtt karácsony
Adventi gyertyagyújtás
Farsangi népszokások
Március 15-e
Csintekerintő
Húsvéti népszokások, hagyományok
Majális
Anyák napja
Pedagógusnap

Helye
település
Gondozóház
Óvoda
Műv.ház
Bölcsőde
Gondozóház
Óvoda
Műv. ház
Óvoda
Templom tér
Műv.ház
Templom tér
Sportpálya
gondozóház
Iskola

Kiállítás megnyitó
Nyugdíjasok búcsúztatása

Mákvirág
Óvoda

Csoport
Apró táncosok
Mazsola
Apró táncosok
Mazsola
Vackor
Bóbita
Bóbita
Bóbita és Napsugár
Apró táncosok
Margaréta
Perdülj! Fordulj! Aprócskák
Apró táncosok
Valamennyi óvodásunk
Margaréta
Perdülj! Fordulj! Szivárvány színpad, Csilingelő
Csengettyűk
Csilingelő Csengettyűk
Katica, Bóbita
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A nevelési év során nagyon sok programot valósítottunk meg kulturális intézményekkel,
egészségüggyel, az iskolával és a bölcsődével és civil szervezetekkel közösen. Kiemelt figyelmet
fordítottunk a családokra. Pályázati programunkban több közös programot szerveztünk.
Kapcsolatainkat a Környezeti kapcsolatok munkacsoportja koordinálja. A csoport tagjainak szerepe
túl azon, hogy nagyon sok élményt szereznek a gyerekeknek, fontos szerepük abban rejlik, hogy
rajtuk keresztül alakul az intézmények, civil szervezetek megítélése az óvodánkról.
Néhány óvodai programunk a teljesség igénye nélkül:
 Népfőiskola. Hogyan készül a must? Szőlő szüret, sutulás, mustkóstolás.
 Kunszentmárton
Helytörténeti
múzeum:
Múzeumpedagógiai
foglalkozás
a
nagycsoportosoknak. Konferencia a múzeumban „Kulturális intézmények az óvodai nevelés
szolgálatában” címmel. A konferencián Bekéné Kotvics Edit nagysikerű előadást tartott az
óvodánk kulturális kapcsolatairól. A tehetségpályázatunkban kiegészítő programként szerepel
a múzeumi óra.
 Bölcsőde: Tapasztalatcsere a gondozónőkkel a befogadás tapasztalatairól a gyerekek étkezési
kultúrájának színvonaláról. Hospitálás az étkezéssel kapcsolatban.
 Iskola: Kapcsolatunk koordinálását az Óvoda-iskola munkacsoport végzi. Beiskolázás
tapasztalatai, tanóra látogatás után szakmai tapasztalatcsere a tanítónőkkel. Tiszaugi óvodával
közös programunk. Gergely járás. A 2016/2017-es tanév előkészítésének segítése.
 Kisistók Klára: Íróeszköz bemutató
 Művelődési házzal igen sok programunk volt, mely egyrészt szerepléseket, kiállításokat, részt
vételeket jelentettek.
 Szent Anna Katolikus Óvoda Kunszentmárton: Tótágas tornatúra Aszódiné Magyar Beáta
szervezésében.
KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK ELLÁTÁSA
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4§(13) szerint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek között tartjuk
számon a HH és HHH gyerekeket, az SNI, MTMN és a tehetséges gyermekeket.
Különleges bánásmódot igénylő gyermekek
Sajátos nevelési igényű gyermek
(SNI)

Beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek (BTMN)

Kiemelten tehetséges
gyermek

2 főnek számító

3 főnek számító

óvoda

4

4

5

12

bölcsőde

2

-

-

-

6

4

5

12

összesen

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek
Hátrányos helyzetű gyermekek száma
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek száma
(HH)
(HHH)
fő
%
fő
%
Lakitelek
Összesen

óvoda
bölcsőde

7
1

4
2

9
-

5
-

8

-

9

-

Az óvodánkban járó sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, a közösségbe való
beilleszkedését elősegíti az, hogy a többi gyermekkel együtt integráltan neveljük őket. Az
együttneveléssel óvónőink többet vállalnak, magasabb értéket kínálnak a sajátos nevelési igényű
gyermeknek, mint részvétet és védettséget. Figyelembe veszik a sajátos nevelési igényű gyermek
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fejlesztésének igényeit, külön gondot fordítanak arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon
hátrányainak leküzdéséhez.
Óvodánkban a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező
gyógypedagógusok segítik az SNI gyermekek fejlesztését. Forgács Katalin, Monek Petra, FurdanBadonszki Csilla kiváló szakemberek. Közreműködésük kiterjed a gyermeket fejlesztő
óvodapedagógusok segítésére, folyamatos tanácsadásra, melyben a nevelőmunkán túl a szülők és az
óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyeznek. A nevelési évben 4 autista kisgyermeket
láttunk el. A gyógypedagógusok segítsége mellett a gyermekeket fejlesztő óvónők óriási pedagógiai
pszichológiai képességekkel - elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség- rendelkeznek. Az
együttneveléshez szükséges kompetenciáikat folyamatosan fejlesztik. Sok-sok nehézséggel teli évet
zárnak.
TOVÁBBKÉPZÉSEK
Nevelőtestületünk több mint 50%-a szakvizsgázott pedagógus. Tagjaink igénylik a továbbképzést és
saját költségen is szívesen tanulnak. Ennek könnyítésére ebben az évben sikerült a saját
költségvetésen kívül is támogatókat szerezni. Támogatóink a szülői szervezet, a Lakiteleki Óvodáért
Alapítvány és az Autista Gyermekekért Egyesület.
Bekapcsolódtunk a dajka és a pedagógiai asszisztens képzésbe. Barcsa Barbara dajka képzését és
Rózsáné Bőszén Ilona pedagógiai asszisztens képzését segítettük.
Tartalmas és sikeres esztendőt tudhatunk magunk mögött. Óvodánkban folyó nevelő-oktató munka
nagyon sokoldalú, magas szinten biztosítja az ide járó gyermekek óvodai nevelését. Egy szervezet
működésének lényeges eleme a feladatok megosztása, az egyenletes teherviselés. Az óvónők a
nevelési év végén számba vették, hogy ki milyen és mennyi feladatot vállalt az éves munkából.
Mindenkire szükség van ahhoz, hogy szervezetünk az éves munkatervet megvalósítsa, de a
pedagógiai etika is úgy kívánja, hogy egyenlő tehervállalással élvezze mindenki az intézményi
sikereket. Ősszel ennek figyelembe vételével javaslom az éves munkaterv elkészítését.
Köszönöm a becsületes és áldozatos munkáját mindenkinek. Gratulálok az intézményi sikerekhez.
Nagy öröm számomra, hogy a kiváló szakmai munka mellett jut idő arra, hogy a gyerekeket
mesedramatizálással lepjük meg. Ebben az évben a kettő népmesét adtunk elő a gyerekek örömére.
Nagy öröm az is, hogy 1995/1996-os nevelési év óta minden esztendőben közös kirándulásokon
veszünk részt. Adjon ez erőt a további munkához.
Kívánok mindenkinek sikeres OVI-VAKÁCIÓ-t!
Lakitelek, 2016. június 5.
Sütő Lászlóné
intézményvezető

10

SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖCSŐDE LAKITELEK
Mellékletek:
Munkaközösségek értékelései:
Természetismereti munkaközösség:
Fejlesztő munkaközösség
Tehetséggondozó munkaközösség
Önértékelési munkaközösség

Gyuricsánné Pleva Éva
Bekéné Kotvics Edit
Erdősné Ladányi Boglárka
Gulyásné Szabó Gizella

Munkacsoportok értékelései:
Óvoda-iskola átmenet munkacsoport
Beóvodázási munkacsoport
Környezeti kapcsolatok munkacsoport

Ankáné Tábori Hajnalka
Madari Istvánné
Gulyásné Varga Edit

Fejlesztők értékelései:
Képességfejlesztés:
Beszédfejlesztés:
Képességfejlesztés:
Gyógytestnevelés:

Gulyásné Szabó Gizella
Gulyásné Varga Edit
Bekéné Kotvics Edit
Aszódiné Magyar Beáta

Tehetségműhelyek értékelései:
Perdülj! Fordulj!
Okoska
Törperős
Szivárvány Színpad
Csilingelő Csengettyűk
Törppingáló

Romhányi Olga
Bekéné Kotvics Edit
Aszódiné Magyar Beáta
Lajmer Ágnes
Erdősné Ladányi Boglárka
Nagy Judit Zsuzsanna

Gyermekvédelem
Közösségi szolgálat
Logopédia
DIFER
Kanizsa
Aprók tánca
Gyermeklabdarúgás
Angol
Sakk
Újság
Bábszínház
Ovizsaru

Madari Istvánné
Aszódiné Magyar Beáta
Skorkáné Homoki Henriette
Sütő Lászlóné
Gulyásné Varga Edit, Gulyásné Szabó Gizella
Romhányi Olga
Sütő Lászlóné
Lajmer Ágnes
Nagy Judit Zsuzsanna
Gulyásné Varga Edit
Gyuricsánné Pleva Éva
Erdősné Ladányi Boglárka, Nagy Judit Zsuzsanna

11

