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Jászberény Város Óvodai Intézményének óvodái nyolc épületben, 34 csoportban, 114,5 fő
dolgozóval működtek a 2019/2020-as nevelési évben. (Jelenlegi struktúra: 1. sz. melléklet)

1. Az intézmény általános feladatai
Az intézmény alapvető működési feladatait a 2011. évi CXC törvény - a nemzeti
köznevelésről - 8. §-a, illetve a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. §-a határozza meg.
Ennek értelmében, intézményünkben az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez
szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, reggel 6
órától délután 17 óráig. Jogos igény esetén, előzetes egyeztetés alapján 17,30 óráig
biztosított a gyermekek ellátása.

A rendeletnek megfelelően az óvodapedagógusok és gyógypedagógusok létszámát az óvodai
csoportok, a kötelező óraszám, a kötelező óraszámba beszámítható tevékenységek és az
óvodai nyitvatartási idő alapján, úgy határozzuk meg, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt
óvodapedagógus foglalkozzon a gyermekekkel, óvodapedagógusonként napi egy-egy,
csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.
A számításnál figyelembe vettük, hogy reggel 6 órától 7 óráig óvodánként – igényektől
függően - ügyeletes csoportok működjenek.
A napi nyitva tartási időt lépcsőzetes kezdéssel és zárással oldottuk meg; kilenc
csoport 11 órában, 25 csoport 9 órában fogadja a gyermekeket.
A 2011. évi CXC törvény - a nemzeti köznevelésről - 8. § (2) bekezdése értelmében 2015.
09. 01-től kötelezővé vált a gyermekek három éves kortól történő óvodáztatása, ennek
megfelelően fogadjuk a gyermekeket, illetve az év közben harmadik életévüket betöltőket
folyamatosan vesszük fel.
A foglalkozásokat a szülők nagyobb többségi igényeinek megfelelően szerveztük meg,
eleget téve a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak, ennek megfelelően
a feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret, a fenntartó által engedélyezett: 55
óra.
Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása
851020 Óvodai nevelés

Az alaptevékenység kormányzati funkció szerinti jelölése
KORMÁNYZATI
FUNKCIÓSZÁM

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

3

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

1
2

1.
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1.1 Rendkívüli járványügyi helyzet kezelése
Magyarország Kormánya 2020. március 11-én a COVID-19 vírus terjedésének
következményeként Magyarország területére a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján
vészhelyzetet hirdetett, ezzel egy időben különleges jogrendet vezetett be.
Ennek értelmében - az intézmény fenntartójával történő egyeztetés alapján - 2020. 03. 18-tól,
az intézmény óvodái bezárták kapuikat. Szülői nyilatkozatok alapján ügyeleti rendben, kis
létszámú csoportokban történt a gyermekek felügyelete a Központi Óvodában (átlag 13 – 16
gyermek részvételével) 2020. 05. 04-ig. Első sorban azokat a gyermekeket fogadhattunk,
akinek szülei a járványügyi helyzettel kapcsolatos feladatokat láttak el pl. egészségügyben
dolgozók, kereskedők.
A Kormány 152/2020. (IV. 27.) - a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni
felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről – módosító rendeletet adott ki, melynek
értelmében, ha a települési önkormányzat polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel kapcsolatban rendkívüli szünetet
rendelt el, a rendkívüli szünet idejére a polgármester köteles megszervezni az óvodás korú
gyermekek napközbeni felügyeletét.
Az ügyelet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára biztosított, akiknek
szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés, vagy egyéb más ok miatt ezt igényli.
A rendelet értelmében az ügyeletet kiscsoportos formában kellett megszervezni, csoportonként
legfeljebb 5 gyermek felügyeletével, ezért első sorban azokat a gyermekeket tudtuk fogadni,
akiknek a szülei dolgoztak és ezt munkáltatói igazolással alátámasztották. A szülő köteles
nyilatkozni arról is, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.
Az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, munkanapokon 6 és 17 óra között biztosítottuk
tagóvodánként. Az ügyelet igénybevétele térítésmentes volt, melyben biztosítottuk a
gyermekétkeztetés is.
A rendelet lehetőséget biztosított egyszeri meleg étkezés igénybevételére is, melyhez szintén
nyilat nyilatkozat kitöltését kértük a szülőktől. Az igények alapján a DunaGastro Kft.
szervezésével elláttuk ezen feladatot is. Az étkezést 12 gyermek vette igénybe, akik
valamennyien hátrányos helyzetűek.
A rendkívüli szünet alatt – a Központi Óvodában biztosított gyermekfelügyelet megoldása
mellett - otthoni távmunka végzéssel oldjuk meg a feladatokat, illetve a dogozók részarányos
szabadságát is kiadtuk..
A gyermekfelügyeletben valamennyi óvoda, valamennyi dolgozója részt vett, forgó rendszerű
napi beosztás alapján.

Az ügyelet során elvégzett feladatok
-

-

napi kapcsolattartás a szülőkkel online rendszerben, zárt csoporton belül (igényeknek
megfelelő segítségadás);
Pedagógiai Program felülvizsgálata, kiegészítése kiemelten a Fürkész-, Gézengúz-,
Központi-, Zengő Óvoda EFOP 3.1.5 projekt elvárásainak megfelelően, valamint a
Szivárvány és a Kuckó Óvoda összedolgozása;
jó gyakorlatok kidolgozása, megosztása;
SNI, BTM gyermekek számára napi kapcsolattartás a szülőkkel online rendszerben,
zárt csoporton belül (igényeknek megfelelő segítségadás);
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-

Kuckó Óvoda átköltöztetése a Szivárvány Óvodába;
dajkai feladatok: otthon varrás (530 db maszk készült, melyből 200 db-ot a kórháznak,
130 db a fenntartónak adtunk át, 200 db-ot pedig az intézmény dolgozói kaptak meg);

-

óvodapedagógusokkal egyeztetett foglalkozási eszközök készítése,

-

igényeknek megfelelő óvodában történő fertőtlenítés (a nyári nagytakarítás elvégzése),
- kertgondozás.

GYERMEKEK LÉTSZÁMADATAI, TANKÖTELEZETTSÉG – 2019/2020

2.

2019. októberi statisztikai adatok, melyek meghatározzák az intézmény finanszírozását.
 A statisztikai alap feltöltöttség: 102,48 %.
 Számított létszám a Sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI) gyermekek
szorzójával növelten: 105,59%
Az SNI fogyatékosságtól függően kettő (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos,
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd),
vagy három (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos) a szorzó.
Az SNI gyermekek száma 25 fő, ebből o 19 fő szorzója 2; o 6 fő autista-,
mozgásfogyatékos gyermek szorzója 3, így a tényleges kihasználtság 106,06
%.
 Az intézményi férőhelyszám 805 fő.

Óvoda neve

Statisztikai
beírt
Csoportok
gyermek
száma
Férőhely létszám
októberi
adatok

Számított
létszám az
SNI
SNI* SNI**
gyermekek
szorzójával
növelten

Ebből
BTMN*** HH**** Bejáró

Veszélyeztetett

Fürkész

4

95

111

112

1

-

2

1

-

-

Gézengúz

4

100

96

98

2

-

4

12

6

-

Hétszínvirág

1

25

16

16

-

-

1

1

-

-

Központi

8

200

236

241

5

-

4

8

6

7

Kuckó

3

59

37

40

1

1

1

1

3

-

Sün Sámuel

4

100

100

106

4

1

1

5

4

2

Szivárvány

5

118

128

133

1

2

5

6

8

6

Zengő

5

108

104

111

5

2

-

13

4

8

805

828

857

19

6

18

47

31

23

Összesen 34

2. sz. táblázat
* sajátos nevelési igényű 2 főnek számít
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** sajátos nevelési igényű 3 főnek számit
*** beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek **** hátrányos helyzetű

Korosztály szerinti megoszlás intézményi szinten/fő
3 éves kor
alatti (adott év
08.31. után
tölti a 3.
életévét)

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

Összesen

193

226

189

118

828

102

3.sz. táblázat

Tankötelezettség alakulása a 2019/2020-as nevelési évben
 A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 45. § (2) bekezdése alapján; a
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A szülő kérésére – az Oktatási Hivatal döntése alapján – további
egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.
Tanköteles korúak
száma/fő
310

A tanköteles korú gyermekek
közül iskolát kezd/fő
238

OH engedély alapján további
egy évig óvodában marad/fő
72
A 72 főből 9 gyermek SNI, 4
gyermek BTM, illetve
többségében nyári születésű
4. sz. táblázat

A tanköteles korú gyermekek 76,8 %-a kezdi meg az iskolát.
Az iskolát kezdőket levonva 656 gyermek maradt az intézményben 2020 szeptemberére.
Új beiratkozók
 A járványügyi helyzet miatt online történtek a beiratkozások. A visszajelzések
hiányossága miatt még nem rendelkezünk tényszerű, pontos adatokkal. A jelenlegi
ismeretek alapján 808 gyermek várható a 2020/2021-es nevelési évre, de folyamatos
a külföldön óvodát teljesítők lemondása és az új beköltözők jelentkezése. Vélhetőleg
szeptemberre realizálódik a létszám.

3 DOLGOZÓI LÉTSZÁMADATOK

Jászberény
Város
Óvodai
Intézményének
Pedagógiai
Programja
szerint
a
csoportfoglalkozások, a tevékenységek szervezését és (egész óvodai életet magában foglaló)
vezetését kötelező órában (heti 32 óra) kell letölteni a csoportokban. „A munkaidő fennmaradó
részében, legfeljebb négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai
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feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornokok segítése, továbbá eseti
helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.” (Nkt. 62.§ (8) bek.)
A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és óvodán kívül
teljesíthető, a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető
időkeretben.
A normatív felmérések alapján 71,7 fő az elismert pedagógusok létszáma az intézményben,
ebből 67,5 fő kinevezett dolgozó és 4 fő (gyógypedagógus) megbízási szerződéssel
alkalmazott.
Megbízási szerződéssel alkalmazott külsős munkatársak
Az SNI gyermekek szakszerű ellátása érdekében - törvényi előírás - plusz négy fő
alkalmazására került sor, mivel 114 óra szakos ellátást kellett biztosítani a gyermekek
egyéni fejlesztéséhez.
 1 fő tanulásban akadályozottak, valamint autizmus spektrum zavarok
gyógypedagógusa,
 1 fő pszichopedagógus,
 1 fő logopédus,  1 fő mozgásfejlesztő.
Egyéb megbízott munkatársak
 1 fő munkavédelmi felelős,
 1 fő tűzvédelmi felelős,
 1 fő adatvédelmi tisztviselő.
Személyi feltételek alakulása
 Fizetés nélküli
szabadságon van nyolc
fő (GYES, GYED) o 1 fő
óvodapedagógus, o 2 fő
pedagógiai asszisztens.
o 5 fő dajka.
 Nyugdíjazását kérte öt
fő; o 4 fő
óvodapedagógus, o 1 fő
dajka.
Dolgozók beosztás szerinti megoszlása tagóvodánként
A létszámok a törvényi előírások (állami finanszírozás) minimumának felelnek meg, plusz
létszámot a fenntartó nem biztosít az intézmény számára, így a karbantartói feladatokat a
dajkai feladatok ellátásának terhére tudjuk csak megoldani 5 fő karbantartó alkalmazásával.
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Óvoda neve

Nevelőmunkát
közvetlen
Intézményvezető/
Óvoda
Óvoda
Ebből Gyógypedagógus/ Pedagógus
segítők
helyettes
pedagógus tagóvoda
öszszesen
óvoda
fő
vezető
Ped.
titkár/fő
pszichológus fő
aszszisztens,
dajka
/takarító fő

Fürkész

8

1

8

6

Gézengúz

8

1

8

6

Hétszínvirág

2

1

2

1

Központi

16

1

16

11

Kuckó

5

1

4

2

Sün Sámuel

7

1

8

6

Szivárvány

10

1

10

7

Zengő

8

1

8

4

1,5

3,5

2

2

1,5

67,5

45

2

Intézményi

2

Összesen

2

-

8

64

6. sz. táblázat

Munkaidő kedvezmények a törvényi előírások értelmében
Az intézményvezető és a tagóvoda vezetők órakedvezménye, a törvény alapján, összesen 102
óra/hét.
Intézmény- Intézményvezető
vezető
helyettes

26

12

Fürkész Gézengúz Hétszínvirág Kuckó Központi
Sün
Szivárvány Zeng
Óvoda Óvoda
Óvod
Óvoda
Óvoda
Óvoda
Sámuel
Óvoda
Óvoda

8

8

6

8

10

8
7.

8
sz.

A Közalkalmazotti tanács elnökének órakedvezménye összesen 3 óra.
 A szakszervezeti képviselők órakedvezménye összesen 3 óra.
táblázat 

Munkaidő beosztás és helyettesítési rend
 Az intézményvezető és helyettese-, a tagóvodákban a vezetők és azok helyettesei
felváltva tartózkodtak az intézmény épületében a nyitvatartási időben. Fogadóórát
minden hónapban a kijelölt napon tartottak. Akadályoztatásuk esetén a vezetői
feladatokat a megbízott óvodapedagógus látta el.
 A dajkák heti váltásban, két műszakban dolgoztak az óvoda minden épületében a teljes
nyitvatartási időben.
 Az irodában 8-16 óráig látták el a feladatokat az óvodatitkárok.
 A munkaidő beosztást a tagóvoda vezetők készítették el, az intézményvezető
jóváhagyásával lépett életbe szeptember 01-től.
8
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 Táppénzes napok-, szabadságok alakulása 2019. szept. 01 - 2020. máj. 31. között.

Táppénzes napok számának alakulása,
szabadságok
Nevelőmunkát közvetlen segítők köre
Pedagógus

pedagógiai
asszisztens, dajka

egyéb

Táppénzes napok

583

602

24

Szabadságos napok
száma

4067

1812

142

Összesen

7 230
8. táblázat

Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok
 2019. 09. 30-ra megtörtént a munkaköri leírások aktualizálása, illetve a
közalkalmazottak egyéb juttatásaira, kedvezményeire vonatkozó szabályozás is
felülvizsgálatra került.
 A dolgozók feladatait személyre szóló feladatmegosztás tartalmazza, melyet a
munkaidő nyilvántartás alapján lehetett nyomon követni, és elszámolni.
 A munkavégzés dokumentálásának ellenőrzését a tagóvoda vezetők végzik, az
időkeret teljesítésével kapcsolatos elszámolás elkészítése az óvodatitkárok feladata.
 A Pedagógiai Program alapján a csoporttevékenységeket, melyek az egész óvodai
életet magában foglalják, heti 32 kötelező órában végezték az óvodapedagógusok,
mely kiegészült további négy óra óvodában töltendő tevékenységvégzéssel. A nevelő
és oktatómunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtását óvodán kívül
teljesítették, heti négy órában.
 Az intézményben négy gyakornok lát el óvodapedagógusi feladatokat, munkájukat
négy mentor segíti.
 A pedagógiai asszisztensek az óvodapedagógusok munkáját segítették, ellátták a
gyermekek gondozását, felügyeletét.
 A KIR rendszer feltöltését, a munkaügyi-, gazdasági feladatok adminisztrációs teendőit
kettő óvodatitkár látta el.
 A közvetlen nevelőmunkát segítő dajkák rendelkeznek dajkai szakmunkás
bizonyítvánnyal, amely alkalmassá teszi őket a mindennapi gyermekek körüli
tevékenységek ellátására, de ezen kívül feladatkörükbe tartozik a takarítási,
mosogatási és HACCP feladathoz tartozó teendők ellátása is.
 A takarítók kettő, illetve három óvodában láttak el feladatokat (24.507 m2 területen:
udvar és óvoda környezetének rendben tartása, hó söprés, fűnyírás, kisebb javítások,
medence karbantartás, fűtési rendszer figyelemmel kísérése, faapríték lapátolás, stb.
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Munkafeltételek
A védőruha, munkacipő mindennapos használata az előírásoknak
megfelelő volt.



A meglévő eszközök állagmegóvásra, balesetmentes működés
biztosítására minden dolgozó törekedett.



A szabályzatokban foglaltakat a dolgozók ismerik, betartására és
betartatására törekedtek (SZMSZ, Házirend, Tűz- és munkavédelmi előírások, közétkeztetésre
előírt szabályok HACCP, stb.).
Ebben a nevelési évben nem volt sem gyermek sem dolgozói munkahelyi balesetünk.


Életpályamodell fokozatok alakulása az intézményben
Ebben a nevelési évben 3 fő mesterpedagógus megújító minősítő vizsgájára került sor. Három
gyakornok eredményesen minősült P1 fokozatba-, 1 fő P2 fokozatba-, 1 fő mesterpedagógus
kategóriába-, és 1 fő mesterfokozat végzettségű óvodapszichológus mesterpedagógus
kategóriába.
A jelenlegi felállást az alábbi táblázat mutatja.

Óvoda neve

Pedagógus Mesterpedagógu Mesterfokoza
II.
s
t végzettségű
Gyakorno Pedagógus
kategóriáb
kategóri1 fő
mesterpeda- Összese
k
I.
kategóriáb
a
mába soroltak gógus
n
a soroltak
száma
kategósoroltak
száma
riába
soroltak
száma

Fürkész

8

2

6

5

1

Hétszínvirá
g
Központi

1

1

4

8

Kuckó

1

3

4

4

2

8

4

6

10

3

3

8

Gézengúz

Sün Sámuel

1

2

Szivárvány
Zengő

2

Intézményi

Összese
n

1

5

25

30

8

1

2
16

4

2

1

4

7

1

68
9. sz. táblázat
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3.1. Továbbképzések, kompetenciák bővítése
Az intézmény Továbbképzési Programjában meghatározottak alapján történtek a
beiskolázások, mely szerint azon képzések megszerzését szorgalmaztuk, melyek a

szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismereteknek és
jártasságoknak a megújítását, bővítését segítették, illetve hozzájárultak a pedagógiai
szakmai szolgáltatások ellátásához, a mérési, értékelési -, intézményirányítási-,
vezetési
ismeretek
bővítéséhez
(pl.
differenciálás,
hátránykompenzáció,
tehetségfejlesztés, HH/HHH/SNI gyermekek szakszerű kezeléséhez).
A külső továbbképzéseken szerzett ismereteket belső képzések során, a továbbképzésen
résztvevő óvodapedagógusok szakmai megbeszélés keretében adták át a nevelőtestületnek.
Ez intézményi (horizontális) és tagóvodai (vertikális) szinten egyaránt működött.
Szakvizsgák száma
Szakirány

Fő

Közoktatás vezetői szakvizsga

12

Drámapedagógiai szakvizsga

2

Mozgásfejlesztő-, gyógytestnevelés szakvizsga

3

Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiája
szakvizsga
Differenciáló fejlesztő pedagógia szakvizsga

1

Kommunikáció, nyelv-, és beszédfejlesztő pedagógus
szakvizsga
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági
szakpszichológus
Óvodai környezeti nevelés szakvizsga

3

Mentor pedagógus szakvizsga

1

Gyakorlatvezető mentor pedagógus szakvizsga

1

1

1
1

összesen

26
10.

sz.

Szakvizsgázott óvodapedagógusok száma 22 fő, mert négy fő kettő szakvizsgával
rendelkezik. Az óvodapedagógusok 32,4 %-a rendelkezik szakvizsgás végzettséggel.
táblázat

Továbbképzések teljesítése 2019-ben
Teljesített órák száma: 349
Szakirány

Fő

Oktatási Hivatal IV. Országos Szaktanácsadói Konferenciája

1

Zene szeretetére nevelés, zenei tehetséggondozás

1
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„Így tedd rá!- Népi játék, néptánc módszertan az óvodában és az ált. isk.
alsó tagozatában

1

A játék alkalmazása az oktatásban és nevelésben (online képzés)
Népi játék, néptánc módszertan (nem akkreditált)

2

Drámajáték-vezetés
Meseélmény workshop

4
1

1

összesen

11
11. sz. táblázat

2. Az intézmény általános feladatai

Szakvizsgákra, továbbképzésekre kifizetett bruttó összeg
Elszámolható a kifizetett összeg 80 %-a
Helyettesítési díj
TB járulék
Munkaadói járulék
Útiköltség
Szakkönyv
Összesen
Dolgozói önrész:

552.000.552.000.138.000.-

Intézmény saját erő (dolgozói önrész átvállalása)
Továbbképzésre fordított összeg mind összesen

690.000.12. sz. táblázat

4. NEVELŐMUNKA FELADATMEGVALÓSULÁSAI
Az intézményi pedagógiai programban - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
(ONOAP) alapján, - a közös nevelésfilozófia, a célok, feladatok meghatározása mellett tükröződik az egyes tagóvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat, amely
színesebbé, változatosabbá teszi az intézmény egészét. Az óvodák egyéni arculatát
meghatározó, priorizált sajátosságok
Fürkész
epochális nevelési program;
Gézengúz
közlekedés biztonságra
nevelés;
Hétszínvirág
néphagyományőrző program;
Központi
drámajáték, mozgás;
Kuckó
környezeti nevelés;
Sün Sámuel
mozgásfejlesztés, művészeti
nevelés;
12
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Szivárvány
Zengő

anyanyelvi nevelés;
művészeti nevelés.

A nevelés során hangsúlyozott a környezeti ártalmakkal szemben ellenálló-, testileg,
szellemileg egészséges-, harmonikusan fejlett-, mozgást- és környezetüket szerető
gyermekek nevelése.
A tevékenységekben kiemelt a hétköznapi problémák kezelése, a pozitív személyiségjegyek
alakítása, valamint a gyermekek viselkedéskultúrájának fejlesztése, mint pl. udvariasság,
köszönési szokások kialakítása, szeretet, egymás elfogadása, türelem, nyitottság, aktív
érdeklődés, önállóság, alkalmazkodás társakhoz – felnőttekhez, empátia, stb.
A csoportok szervezésére jellemző a vegyes életkorú összetétel, ezzel is hangsúlyozva,
hogy a fejlesztések során nem csak az életkor, hanem az egyes gyermek egyéni fejlettségi
szintje is figyelembe vételre kerül, mely kiemelten fontos a hátránykompenzáció, az
esélyegyenlőség és egyéni bánásmód elvének alkalmazása miatt.
A tagóvodák nevelési gyakorlatai építenek a gyermekek azon alapvető tevékenységeire,
amelyek az óvodás korosztály sajátosságai; a játékra, mozgásra, anyanyelvi nevelésre,
hangsúlyozott a külső világ tevékeny megismerése, a művészeti-, esztétikai-, erkölcsi
értékek közvetítése, az inkluzív-, a különbözőségeket toleráló pedagógiai szemlélet
erősítése, valamint a szülők megnyerése és partnerként való kezelése nevelésünk során.
A fejlesztéshez esztétikus, rendezett, balesetmentes és célirányos környezet biztosított
valamennyi óvodánkban, amely a gyermek számára impulzusokat ad a tevékenykedésre.
A csoportok napi működésének jellemzője, hogy délelőtt zajlik a differenciált mikro-csoportos, egyéni-, páros-, kooperatív fejlesztés, tapasztalatgyűjtés, ismeretszerzés, délután pedig a
rugalmas napirendnek megfelelően, – a partneri elvárások figyelembe vételével - az egyéni
fejlesztés.
A napirend teljes összehangolását a csoportközi foglalkozások teszik lehetővé (óvodánként
az azonos képességű gyermekek közös tevékenysége, egy időben pl. mozgás, énekes játék,
stb.).
A programban kiemelt feladatként jelenik meg az egyéni sorsokkal való törődés, a
családgondozás, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása, az
elsődleges prevencióra való törekvés, a tehetséggondozás valamint a sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált nevelése.
Az intézmény sajátossága, hogy valamennyi kiegészítő tevékenységet az adott óvoda
óvodapedagógusai végzik, megfelelő speciális felkészültség birtokában.
A Pedagógiai Programunk átdolgozásánál figyelembe vettük a törvényi előírásokat,
valamint az EFOP
3.1.5 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című
projekt elvárásait.

4.1. Az óvodai nevelés általános feladatainak megvalósulásai
4.1. 1 Egészséges életmódra nevelés

 Az intézmény kiemelt feladatai közé tartozik az egészséges életmód, rekreáció
(életmódkultúra) alapozása, a mozgásos (speciális, sokmozgásos) tevékenységek
megismertetése, megszerettetése. Ennek érdekében ebben a nevelési évben egy
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intézményi szintű rendezvények szervezésére került sor, ahol a nyolc óvoda gyermekei
és a szülők közösen mozoghattak.
Megvalósult program:
o Városi Családi Sportnap
 Az óvodai tevékenységekbe beépül a kerékpározás, rollerezés, és valamennyi óvoda
csatlakozott a Bozsik foci programhoz.
 Az intézmény feladata a gyermekek vízhez szoktatása, melyet a Központi Óvoda
vízhez szoktató medencéjében biztosítottunk. A medence mérete és az
óvodapedagógusok felkészültsége elsősorban a vízhez szoktatáshoz biztosítják a
feltételeket.
A medencét heti rendszerességgel több, mint 200 gyermek használta. A vízbiztonság
megszerzése után a gyermekeket intézményen kívül szakoktatók tanítják úszni.
 Az intézmény valamennyi óvodája részt vett az ovi-kori programban. Az elmúlt nevelési
évben, a program keretében hetente több, mint 130 gyermek látogatott ki a
korcsolyapályára. Nagy segítség, hogy az óvodák ingyenesen használhatták a
jégpályát, megfelelő szakemberek foglalkoztak a gyermekekkel illetve, hogy sikerült
megoldani - az önkormányzat támogatásával - a gyermekek buszos szállítását.
 Óvodáinkban a napi mozgást kiegészítettük még görkorcsolyázással, labdajátékokkal,
kerékpározással, táncokkal, stb.
 Egészséghét keretében egy héten át tagóvodai szintű előadásokra, mozgásra,
versengésre került sor. A program keretén belül a szülők és gyermekek játékos
foglalkozások és előadások keretében ismerkedhettek az egészséges étkezés és
egészségmegóvás kérdéseivel – gyermekorvosok, védőnők, dietetikusok stb.
segítségével. Egészséghét szervezése során új ízek felfedeztetése történt, (pl. méz,
sárgarépa golyó, tök, magvas kenyér, stb.).
Folytattuk az országos Dohányzás elleni programot, melynek keretében a témához
kapcsolódó mesét hallhattak a gyerekek, illetve színezőket készítettek és diafilmeket
tekintettek meg a „Dohányzás vagy Egészség kiegészítő Óvodai Program az
egészséges életmódra neveléshez” című segédanyag felhasználásával.
 Az óvodapedagógusok munkáját a védőnők is segítették az elmúlt évben óvodánként
több alkalommal tartottak előadást a gyerekeknek, illetve a szülőknek.
 A szülők – gyermekek számára szervezett közös programjainkkal (kirándulások, sport
rendezvények, stb.) a szabadidő hasznos eltöltésére hangolódást segítettük elő, erre
most az őszi időszakban került sor.
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Évszakonként figyelemmel kísérték a gyermekek a gyógynövények virágzását,
begyűjthetőségét a környező réteken, erdőkben: május végén, június elején bodza -,
kamilla -, hársfavirágot, november elején csipkebogyót gyűjtöttek a gyermekek,
melyből teát készítettek.
 Az egészséges élelmiszerfogyasztás szokásainak alapozása érdekében hetente egy
napon az óvodák zöldség-, gyümölcsnapot tartottak.
 Folyamatos volt az egészséges táplálkozásra szoktatás és az igénylők, megoldott a
diétás étrend biztosítása.
 Az intézmény valamennyi csoportjában kialakítottuk a rugalmas és folyamatos
napirendet.
4.1. 2 Személyiségfejlesztés
Anyanyelvi, értelmi fejlesztés
 Az új gyermekek óvodába fogadását, beszoktatását a szülők segítségét kérve és
igényelve szerveztük.
 A viselkedési és magatartási szokások, szabályok, a normarendszer megalapozása,
alakítása, gyakoroltatása, a fejlődés nyomon követése mindennapos feladat volt.
 Fokozottan figyeltünk a gyermekek erkölcsi érzékének fejlesztésére, a különbözőségek
elfogadására és tiszteletére neveltünk őket.
 Fontosnak tartottuk az érzelem irányításának fejlesztését, az érzelmi zavarok
tompítását, az élménybefogadás képességének, valamint a szeretet és kötődés
képességének fejlesztését.
 A drámapedagógiai módszerek alkalmazásával, a szorongások oldását, a társas
kapcsolatok erősítését kívántuk elősegíteni.
 Közös élmények biztosításával segítettük intézményi-, óvodai- és csoport szinten
egyaránt a közösségfejlesztést.
 Bábozással készültek fel a gyermekek a biztonságos és helyes viselkedésformák
elsajátítására. (Pl. Idegenekkel szemben hogyan kell viselkedni? Mit tegyünk, ha
egyedül maradunk otthon, vagy a tömegben elkeveredünk a szüleinktől?)
 Törekedtünk arra, hogy mindenki számára modell értékű legyen az óvodapedagógus
és a dajka kommunikációja, bánásmódja és viselkedése.
4.1. 3 Közlekedésbiztonságra-, közbiztonságra nevelés
 Az óvodák részt vettek a „Szemünk fénye” rendőrség által szervezett programon.
 Beneveztünk a rendőrség által kiírt „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel”
rajzpályázatra, ahol több gyermekünk megyei díjat nyert és munkája továbbjutott az
országos kiállításra. (Az eredményeket az 4. sz. melléklet tartalmazza.)
 A csoportok beszélgettek arról, hogy hogyan védjük meg értékeinket, pl. kerékpár
lelakatolása, autó-, lakás bezárása.
 A gyermekek folyamatosan sajátították el a kerékpár helyes használatát, illetve
megismerkedtek a kerékpáros közlekedés szabályaival Az óvodák környéki
mellékutcákban kerékpárutakon folyamatosan szerveztek rövid túrákat, élményszerző
kirándulásokat, a helyes utcai közlekedés megtapasztalása érdekében. Az óvodák
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kihasználták a város kerékpárútjait, szorgalmazták, hogy a családok is kerékpárral
járjanak óvodába.
Az óvodák csoportjai rendszeresen ellátogattak a - tűzoltóságra, mentőállomásra – a
megkülönböztetett járművek és az ott dolgozók munkájának megismerése céljából.
Útnak indulás előtt minden alkalommal rövid „balesetvédelmi oktatásban” részesültek
felhívva a figyelmet a veszélyforrásokra, a szabályok betartására és az udvariasságra,
ezt mindenkor a csoportnaplókban rögzítették.
A helyes közlekedés szabályait gyakoroltatták a mindennapi játék során is pl.
barkácsolás, terepasztal készítés, puzzle kirakás, társasjátékozás, szituációs játékok,
közlekedéses színezők közben.
Megismerték az alapvető közlekedési táblákat és az úttestre festett jeleket: pl. stop
tábla, elsőbbségadás kötelező tábla, kerékpárút, buszmegálló, gyalogos átkelőhely
stb.
A városi közlekedésben megfigyelték a közlekedési lámpák működését, tudatosították
melyik szín mit jelent. Összehasonlították a vasúti átjáró lámpájával.
Oktató DVD-ket (pl. „Közlekedj okosan”, „Évi közlekedni tanul”) tekintettek meg a
gyermekek a helyes gyalogos és kerékpáros közlekedésről.

4.1. 4 Környezet fenntarthatóságára nevelés

 A hulladékok szelektálása naponta folyamatosan valósult meg.
 Papírgyűjtés alkalmával megismerték az újra papír készítését, az elszállított papírért
kapott pénzből a környezetvédelméhez kapcsolódó játékokat, eszközöket vásároltak
az óvodák.
 Év közben minden csoportszobában külön gyűjtötték a papír hulladékot egy szemetes
tárolóban.
 A műanyagpalack gyűjtése érdekében valamennyi óvodában falra szerelt zsugorító
található, melyet a gyerekek napi rendszerességgel használtak.
 Az összenyomott palackokat szelektív gyűjtőbe helyezték a gyerekek és onnan került
elszállításra.
 A játéktémákba olyan tevékenységeket építettek be, melyben szerepet kapott az
újrahasznosítás.
 A barkácsolás során felhasználták a tejfölös poharakat, kupakokat, dugókat,
dobozokat, flakonokat, stb.
 Kísérletek alkalmával tudatosításra került a levegő-, a föld- és az élő vizek
szennyezettségének káros hatása a környezetre.
 A kísérletezések, megfigyelések egyénre szabott fejlesztési tartalmakkal valósultak
meg (pl. a víz körforgása: olvasztás, fagyasztás, forralás; állatok megismerése:
simogatás, tapintás, megfigyelés; etetés, itatás, talaj szennyezettségének
megfigyelése, stb.)
 A feldolgozott témakörök aktuális események alkalmával az időjárási jelenségek
megfigyelésére is sor került.
 A Kuckó és a Zengő Óvoda vasgyűjtést is szervezett, az elektronikai hulladék- és
vasgyűjtés szervezésével a szülőket, a környék lakóit is a környezet
tehermentesítésére, a hulladékok további szelektálására késztetve.
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 A feleslegessé vált zöldség-gyümölcs hulladékot a gyermekek közösen helyezték el az
óvodai komposztálókban.
 Az energiatakarékosság érdekében gyermekfelelősök figyelték a lámpák használatát,
illetve télen a nyitott ajtók bezárását.
 A tudatosítás érdekében megfigyelték a víz-, gáz- és villanyóra számlálóját, hogy
milyen gyorsan forog, ha sok vizet folyatnak, vagy sok lámpa világít.
 A mosdókban a gyermekek is ügyeltek kéz- és fogmosáskor, hogy csak a szükséges
vízmennyiséget használják. Fogmosás közben elzárták a vízcsapot. Ugyanígy
tudatosan használták a folyékony szappant is.
 A gyermekeket étkezéskor arra szoktatjuk, hogy csak annyi vizet kérjenek a
poharaikba, amennyire szükségük van.
 A feleslegessé vált mennyiséget külön edénybe gyűjtik, melyet a csoportszoba
növényeinek öntözésére használják.
 Az óvodák a csapadékvíz gyűjtésével biztosítják a növények locsolását.
 A szervezett mozgástevékenységek kiegészültek célzott sétákkal sok esetben a
Zagyva partra, ahol „kincseket” gyűjtöttek (pl. kavicsokat, terméseket, elhullott
madártollakat, letörött ágakat, faleveleket, amelyeket ábrázoló tevékenységeken,
játékban felhasználtak), valamint a környezet tisztítását is elvégezték a gyermekek.
 Rendszeres mikro-csoportos, kerékpár túrákon vettek részt a gyermekek a levegő
tisztaságának megőrzésére érdekében.
 A Zöld Napok keretében:
o Állatok Világnapján a porteleki, Hétszínvirág Óvoda várta vendégségbe a
városból a gyermekeket és mutatta be a környék állatait.;
A Fürkész Óvoda „Erdei Óvoda” programot szervezett az érdeklődő gyermekeknek.
 Az óvodák kihasználták a Sasközpont nyújtotta lehetőségeket.
 Az intézmény gyermekei békamentési akcióban vettek részt Farmoson.
4.1. 5 Óvoda - iskola kapcsolat
 Az óvoda – iskola kapcsolat erősítése végett valamennyi iskola szervezett programján
részt vettek az iskolába készülő gyermekek és az iskolai nevelők is betekintést
nyerhettek az óvodai munkába. ( A találkozások idejét és témáját a 3. sz. melléklet
tartalmazza).

4.2. Munkaközösségek, szakmai csoportok működése
 A munkaközösségek (pedagógiai módszertani, óvoda – iskola, kreatív, vezetői) és
szakmai csoportok („KELEPELŐ” bábcsoport, „REGÉLŐ” színjátszó kör, DALIDA
gitárcsoport) folyamatos működése zavartalan, zökkenőmentes volt. A közösségek
maguk alakították ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoztak.
 A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. Tartalmát
elsősorban az óvodapedagógusi kompetenciák erősítése, a szakmódszertani tudás
újszerű ismeretekkel való frissítése, az egységes tervező munka formálása határozta
meg.
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 A munkaközösségek tevékenységi körét képezte az egyéni szakmai önképzés,
hospitálás, bemutató foglalkozások, szakmai előadások szervezése, elemzések,
értékelések, beszámolók, szakmódszertani segédanyagok készítése.
 A munkaközösségek vezetőjét, az intézményvezető bevonta a szakmai munka
ellenőrzésébe.
 A találkozók számát a 3. sz. diagram tartalmazza.

4.3 Intézményi programok megvalósulás
 A nyolc óvoda munkájának összehangolása érdekében ebben a nevelési évben is
megrendezésre kerültek az intézményi közös programok, valamint a tagóvodánkénti
rendezvények. A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése elsősorban tagóvodai
szinten valósult meg, de a közös programok, illeve az intézményi szintű szülői
találkozók, a más-más óvodákba járó gyermek szüleinek találkozására is lehetőséget
biztosított. A részletes megvalósult programokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Megvalósult intézményi szintű programok
Sajnos a járványügyi helyzet miatt a tavaszi programsorozat nem valósult meg, pótlására a
következő nevelési évben kerül sor.
Megvalósult programok
 Zene világnapja
 Állatok Világnapja
 Városi családi sportnap
 Mihály napi vásár
 Egészséghét
 Regélők: Karácsonyi mese előadása
 Intézményi karácsony

18

Beszámoló
Jászberény Város Óvodai Intézménye
2019/2020

 Március 15. koszorúzás a Petőfi szobornál
Tervezett programok, melyek nem valósultak meg
 Békamentés
 Szóvarázs anyanyelvi nap
 Közlekedésbiztonsági nap - OVI ZSARU - (KRESZ vizsga)
 Pindur - pandúr
 Gyermekmunka kiállítás
 „Göri buli”
 Víz Világnapjának ünneplése
 Madarak- és Fák Napja (eső miatt elmaradt)
 Kihívás délelőttje
 Környezetvédelmi Világnap
 „Ficánka” vízi versengés
13. sz. táblázat

4.5. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése
Óvodapszichológus tevékenységei
 A nevelési év kezdetén, szülői tájékoztatókat követően, az éves munkaterv
alapján sor került a jogszabályban megfogalmazott részképesség-szűrésre,
mely az 5. életévüket betöltött gyermekek törvényes képviselőjének írásos
beleegyezésének beszerzésével történt.
 A szűrés célja az iskolakezdést megelőzően feltárni a részképesség-zavarokat, hogy
megfelelő és időben nyújtott segítséggel az iskolakezdés időpontjában a gyermekek
képesek legyenek az iskola által támasztott követelményeknek megfelelni. A szűrés
eszköze képes a tényleges részképesség-zavarok feltárására, megbízható eredményt
ad. A szűrés minden gyermek esetében egyénileg, a saját óvodájában történt, miután
a szülő írásban, az aláírásával engedélyezte annak elvégzését. A kiértékelés után a
szülő írásos tájékoztatást kapott gyermeke teljesítményéről, illetve azon gyermekek
esetében, ahol további vizsgálatra született javaslat, személyes egyeztetés történt. A
fejlesztést igénylő gyermekek foglalkoztatása az óvodai csoportban dolgozó
óvodapedagógusok által történik, a tájékoztatásban megfogalmazott fejlesztési
javaslatok alapján.
 Jelen nevelési évben a szűrt gyermekek száma 127 fő volt.

A szűrt gyermekek száma tagóvodánként
Óvoda

Szűrt gyermekek száma

Fürkész

16

Gézengúz
Hétszínvirág

6
2
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Központi

44

Kuckó
Sün Sámuel

16

Szivárvány

12
15

Zengő
ÖSSZESEN

16
127
14. sz. táblázat

A szűrés eredményei
Szűrés eredménye
(MSSST)
Óvoda

Szűrésen részt
vett gyermekek
száma

Nincs zavar

Enyhe zavar

Súlyos zavar

Fürkész

16

11

4

2

Gézengúz

6

1

3

2

2

1

0

0

35

6

2

16

13

3

0

12

8

1

2

Hétszínvirág

Total

(1 fő nem
vizsgálható)

Központi

44
(1 fő nem
vizsgálható)

Kuckó
Sün Sámuel

(1 fő nem
vizsgálható

Szivárvány

15

8

8

0

Zengő

16

5

7

2

82

32

(2 fő nem
vizsgálható)

ÖSSZESEN

127

10
sz.

15.

A szűrés eredménye azt mutatja, hogy a vizsgált gyermekek 67%-nál nincs tanulási
zavar veszély, míg 33%-nál enyhe, illetve súlyos tanulási zavar veszélyének lehetősége áll
fenn.
táblázat

A szűrés eredménye alapján javasolt fejlesztő foglalkoztatások
ÓVODA

Szűrt
gyermekek
száma

Fejlesztés Vizsgálat Óvodapszichológus TSMT/fejle Nincs
sztés
teendő

Fürkész

16

2

2

0

5

7

Gézengúz
Hétszínvirág
Központi

6
2
44

2
0
6

2
0
5

0
0
1

2
0
5

0
2
27
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Kuckó

16

4

0

2

0

10

Sün Sámuel

12

2

1

3

2

4

Szivárvány
Zengő
ÖSSZESEN

15
16
127

3
5
24

2
2
14

1
1
8

3
3
20

6
5
61

16. sz. táblázat

 Folyamatos a szakmai együttműködés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményével. A súlyos tanulási zavar lehetőségét
mutató gyermekek, továbbá a vizsgálat során tapasztalt viselkedésbeli, magatartásbeli
jellemzők esetében további vizsgálatra javasolt gyermekek (14 fő) írásos felterjesztése
megtörtént a szakszolgálathoz. Az írásos felterjesztés feltétele a szülők szóbeli
tájékoztatása a vizsgálat szükségességéről, annak lehetséges kimeneteléről, illetve az,
hogy aláírásukkal hozzájárulnak annak elvégzéséhez.
 Az első találkozás mindig a szülővel/szülőkkel történt. Ebben az évben az eseteket
tekintve leggyakoribb volt a tanácsadás, a szülői konzultáció, valamint a gyermek
megfigyelése csoportos helyzetben.

Esetforgalom
ÓVODA

ÖSSZLÉTSZÁM

FIÚ

Fürkész

8

6

Gézengúz

4

3

Hétszínvirág

0

0

Központi

13

6

Kuckó

3

2

Sün Sámuel

4

3

Szivárvány

6

4

Zengő

3

2

Összesen

41

26
17. sz. táblázat

A jelzett problémák között szerepelt:
• képességbeli elmaradás, meglassúbbodott fejlődésmenet,
• magatartásprobléma, viselkedésprobléma,
• szorongás, veszteség feldolgozása,
• szobatisztaság,
• iskolakezdés,
• válás, kapcsolattartás problémája.
 2020 márciusában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Jászberényi Tagintézményének tanácsadó szakpszichológusával pszichodráma-
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csoportot indítottunk volna, az előző évekhez hasonlóan, de a rendkívüli helyzet miatt
erre ebben a nevelési évben nem került sor.
4.5. 1 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek feladatellátásának
megvalósulása
SNI/BTM/Tehetségfejlesztés
 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének folyamatos szakszerű
működtetése, a gyógypedagógusok segítségével valósult meg, együttműködve a
csoportos óvodapedagógusokkal.
 Az SNI gyermekek szakszerű ellátásához biztosítottuk a speciális ellátást megfelelő
szakos
gyógypedagógusokkal
(pszichopedagógus,
logopédus,
tanulásban
akadályozott gyógypedagógus, autizmus spektrum zavarok pedagógusa,
gyógytestnevelő).
 Gyógypedagógusunk közreműködésével év közben is több gyermeket terjesztettünk
fel szakértői vizsgálatra, melynek eredményeként további négy gyermek SNI
ellátását kellett megoldani.
 Minden gyermeknek biztosítottuk az egyéni fejlesztést, saját szintjének megfelelően,
melyről a csoportnaplókban található egyéni fejélesztési tervek adnak hiteles
tájékoztatást.
 A Beilleszkedési Tanulási Magatartási Nehézség (BTM) veszélyeztetett gyerekek
száma évvégére 20 fő lett, az ellátásukról az intézmény fejlesztő pedagógusi
szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusai gondoskodtak heti egy alkalommal, a
törvény szerinti plusz 10 órás egyéni fejlesztést az óvodai csoportokban az
óvodapedagógusok oldották meg.

A gyermekek fogyatékosság szerinti megoszlás év végére
Hétszínvirág
Fürkész

Gézengúz

1

3

Szivárvány
Központi Kuckó

Sün

Zengő

3

2

Enyhén értelmi fogyatékos
Beszédfogyatékos
1

3

1

Autizmus
spektrum zavar

1

2

1

Mozgásfogyatékos
1
Egyéb
Súlyos
pszichés tanulási
zavar

1
3

3

1

3
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fejlődési
zavar
Összesen

Súlyos
figyelem
zavar

1
1

3

1

6

2

5

6

7

18. sz. táblázat

4.5. 2 Tehetséggondozás
Az intézményi struktúra sajátossága miatt a tehetséggondozás három szinten működik,
egyrészt a csoportokon belüli gazdagító programok alkalmazásával, másrészt az egyes
tagóvodákban tehetséggondozó csoportokban, harmadrészt intézményi szinten a nyolc
óvodából válogatott gyermekek részvételével.
Gazdagító tevékenységek a mindennapokban
Az intézmény sajátos gyermek megismerési rendszerének köszönhetően az
óvodapedagógusok naprakész információkkal rendelkeznek az egyes gyermek tudásáról-,
készségéről-, képességéről-, attitűdjéről, erős oldalairól, illetve gyenge területeiről, melynek
megfelelően heti rendszerességgel négy szintre tervezik a gyermekek fejlesztését, - a
negyedik szint a tehetségfejlesztés. Ez a tervezési rendszer az éves tervezéstől egészen a
napi tevékenységek tervezéséig nyomon követhető, alkalmazva a PDCA/SDCA logikát.
A tehetségfejlesztési tartalmak, a mindennapok során kiterjednek a zenei, a vizuális, az
irodalmi, a matematikai (logikai), a természetismereti, a környezetvédelmi, valamint a mozgás
területeire.
Intézményi szintű tehetséggondozás
Specialitása, hogy a nyolc óvodából válogatott gyermekek vesznek részt a tevékenységekben
azok, akik a vizuális területen illetve a mozgás területén valóban kiemelkedő képességgel
rendelkeznek.
„Kisművészek” - tehetséggondozás a vizuális kultúra területén
A „kisművészek” tehetségfejlesztő csoport lehetőséget teremt egy speciális képzésre azoknak
a gyermekeknek, akik kiválóan kreatívak, átlag feletti intellektuális-, szociális képességekkel
és az ehhez kapcsolódó nagyfokú motivációval rendelkeznek. A foglalkozások tematikája
„művész óvodapedagógus” által kidolgozott rendszerben valósul meg. A csoport tagjai
számtalan megyei, országos pályázaton vesznek részt mindenkor kiváló eredményeket
elérve.
Görkorcsolya
Célja, a biztos egyensúlyérzékkel rendelkező, görkorcsolyázás iránt motivált gyermekekkel az
utánpótlás nevelése. Az alapok rögzítése után a valóban tehetséges gyermekek szakedzők
segítségével válnak „versenyzőkké”.
 Valamennyi tevékenységet óvodapedagógusok vezetik, akik rendelkeznek az
adott tevékenységhez kapcsolódó speciális képzettséggel.
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Az intézmény részt vesz a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
(MATEHETSZ) munkájában.
Az egyes tagóvodákban működő tehetségcsoportok
Fürkész

Gézengúz

Hétszínvirág

Központi

Kuckó

Sün

Szivárvány

Zeng

Báb

Görkorcsolya

Görkorcsolya

Angol

Ügyes kezek

Görkorcsolya

Angol

Aerobic

Görkorcsolya

Jégkorcsolya

Néptánc

Görkorcsolya

Görkorcsolya

Jégkorcsolya

Görkorcsolya

Angol

Jégkorcsolya

Néptánc

Ovi foci

Jégkorcsolya

Jégkorcsolya

Néptánc

Jégkorcsolya

Görkorc
lya

Origami

Ovi foci

Jóga

Ovi foci

Táncolda

Vízhez
szoktatás

Jégkorcs

Néptánc

Vízhez
szoktatás

Néptánc

Vízhez
szoktatás

Ovi foci

Néptánc

Ügyes k

Ovi foci

Sakk

Ovi foci

Ügyes kezek

Ovi foci

Néptánc

Vízhez
szoktatás

Sakk

Sakk

Ovi foci

Sakk

Vízhez
szoktatás

Kézvarázs

Vízhez
szoktatá

Angol

Zene ovi

Zenés ovitorna

Sakk

Alapozó
torna

Fülelő

Fülelő

Lábtorna
19. sz. táblázat

4.5.3 Hátránykompenzáció; Gyermekvédelmi feladatok megvalósulása
 A gyermeki jogok védelme érdekében, a hátrányos helyzetű (HH), valamint a
veszélyeztetett gyermekek, családok segítését a gyermekvédelmi felelős végezte.
 A fejlesztés komplex módon, az egyéni és az életkori sajátosságokat, a játékosság
elvét szem előtt tartva valósult meg.
 Az alapítványi bevételből biztosítottuk a rászoruló gyermekeikek a kiránduláshoz való
ingyenes hozzáférést.
 Az óvodák a rászorulóknak karácsonyi ajándékgyűjtés akciót szerveztek.
 Gyakorlatunkban valamennyi csoportos óvodapedagógus ellát gyermekvédelmi
feladatokat. Célunk, a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítése, a korai
felismerés, a prevencióra törekvés és a segítségnyújtás különféle formáira való
súlyozás.
 Gyermekvédelmi felelősünk koordinálásával napi kapcsolatot tartottunk a Jászsági
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.
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 Az elmúlt években is több jelzéssel éltünk a Szolgálat felé. A jelzések tartalma;
rendszertelen óvodába járás, gyermek gondozatlansága, a család pénztelensége
(munkanélküliség), rossz lakáskörülmények, a szülők italozó, dohányzó életmódja.
 Az esetmegbeszéléseken a Családsegítő szakembereivel közösen részt vettek az
adott gyermek óvodapedagógusai is. Valamennyi jelzett problémát sikerült orvosolni.
A gyermekvédelmi esetekben tett intézkedések, eljárások, a csoportok
gyermekvédelmi dossziéjában dokumentáltak.
 Óvodai szociális segítővel együttműködés.

4.6 A csoport- és gyermek folyamatos fejlesztésének hatékony nyomon
követése
 Intézményünk sajátos struktúrájából adódóan, kidolgozott a csoport- és az egyes
gyermek fejlődésének nyomon követésére egy speciális mérési – értékelési
rendszer. E rendszer segítségével az óvodába lépés kezdetétől az iskolába lépésig
folyamatos megfigyeléssel nyomon követhető a csoport- és a gyermekek fejlődése,
valamint a pedagógusok „hozzáadott értéke”. A rendszer lehetőséget biztosít a
tagóvodák közötti eredmények összehasonlításra, valamint alapot képez a következő
évi tervezés célképzéséhez.
 A mérési eredmények évente kétszer kerültek rögzítésre, melyről a szülőket
fogadóórákon tájékoztatták az óvodapedagógusok.

5. MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE
Intézményünk folyamatos minőségfejlesztő tevékenységet végez, a folyamatszabályzatokban
meghatározott célkitűzések koherensek a Pedagógiai Programban meghatározott pedagógiai
célkitűzésekkel, illetve a vezetői pályázatban megfogalmazott célokkal.
Az elvárásoknak való megfelelés a közvetlen és közvetett partnerek igénye-, elégedettsége
alapján történik. Feladataink végrehajtásához szabályozott folyamatokat működtetünk. A
mérés, elemzés, javítás követelményeit egyrészt a folyamatok szintjén valósítjuk meg (kis
PDCA/SDCA), másrészt az intézmény szintjén belső audittal (nagy PDCA/SDCA). A
folyamatok ellenőrzésére audittervet készítettünk, amely a Minőségirányítási Kézikönyv része.
Ebben az évben is valamennyi folyamatot felülvizsgáltuk, módosítottuk, aktualizáltuk a törvényi
előírásoknak megfelelően.
Pedagógiai folyamatok
 Az intézményvezetése a belső és a külső partnerek bevonásával megalkotta az
intézmény stratégiai és operatív terveit.
A stratégiai tervezés eredménye a pedagógiai program, amely rögzíti a célokat,
amelyek befolyásolják az intézményi pedagógiai folyamatokat.

5.1. Jogszerű működés zavartalan biztosítása
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 Alapdokumentumaink az Alapító okirat, a Pedagógiai Program, az intézmény
minőségpolitikáját és minőségfejlesztési rendszerét meghatározó minőségfejlesztési
szabályzat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, az Esélyegyenlőségi
terv és a Gyakornoki szabályzat.
 Az alapdokumentumok az aktuális törvényi előírásoknak megfelelőek, a nevelőtestület
által elfogadottak, a fenntartó által jóváhagyottak.
 A dokumentumok nyilvánosak, hozzáférhetőek, megtalálhatóak a www.
jaszberenyiovik.hu intézményi honlapon.
 Az alapnyilvántartás, a törvényben meghatározott adatkörre terjedt ki.
 A jogszabályban kötelezően előírt, hivatalos, saját szerkesztésű tanügy-igazgatási
dokumentumokat használtunk, amelyek a törvényben meghatározott adatokat
tartalmazzák.
 A tanügyi dokumentumok vezetése valamennyi területen szabályozott módon,
jogszerűen, előírás szerint, folyamatosan, naprakészen, pontosan történt.
A KIR munkaügyi nyilvántartó program alkalmazása rendszeres, előírás szerinti.
 A személyi anyag rendezett, áttekinthető, vezetése, karbantartása folyamatos és
jogszerű.
 Az álláshelyek betöltése a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.
 A gazdálkodási tevékenység jogszerű.
 Az óvodaköteles gyerekek hiányzásait az óvodapedagógusok nyomon követték,
szükség szerint intézkedtek.
 Az óvodapedagógusok minden gyermekről személyi anyagot vezettek, melyben
megfigyeléseiket, intézkedéseiket, fejlesztési feladataikat is rögzítették.
 Jelenleg folyamatban van a Honvédelmi Intézkedési Terv készítése, melynek
határideje 2018. 06. 30.

5.2 Az éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal és a
munkaközösségek terveivel
 Az éves munkaterv havonta került lebontásba, mint hálóterv, mely megtalálható az
intézmény honlapján
- www.jaszberenyiovik.hu – napi tájékoztatást nyújtva az intézmény és tagóvodák
aktuális programjairól.
 Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek,
munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati
megvalósítása a pedagógusok és a munkaközösségek bevonásával történt.
 A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a
csoport, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek adottságait figyelembe véve –
megjelentek a pedagógusok tervező munkájában és annak ütemezésében, mely a
csoportnaplók része.
 A pedagógiai munka megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges
eltérések indokoltak.
 A teljes pedagógiai folyamat nyomon követhető a tevékenységi tervekben, a
csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.
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5.3 Ellenőrzés, mérés – értékelés
 Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján – az éves tervben rögzített
területeken - az intézményben belső ellenőrzést végeztünk.
 Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen
eszközökkel ellenőriz.
 Ebben a nevelési évben kiemelt ellenőrzési terület volt a szabad játék
megvalósulása.
 A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan, illetve fogadóóra keretében
kétszer visszacsatolunk a szülőknek.

5.4 Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
 Az intézmény vezetése támogatta az intézményen belüli együttműködéseket, és az
intézmény céljainak elérése érdekében.
 A pedagógusok belső képzéseken osztották meg egymással módszertani tudásukat.
 Az intézmény élt az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel.
 A munkatársak számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és
ismeretekhez való hozzáférés.
 Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történt, ebben az évben az
Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzésre történő felkészítés volt a kiemelt téma, mivel
hét tagóvodában került sor az intézményi külső ellenőrzésre.
A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban
folyamatosan eljutottak a munkatársakhoz.

5.5 Óvoda - család kapcsolat
 Együttnevelésre törekedtünk a családokkal. A családlátogatás lehetőségeivel élve,
tapasztalatainak felhasználásával eredményesnek tartjuk nevelőmunkánkat.
 Nevelő tevékenységünk a differenciált nevelést-fejlesztést helyezte előtérbe. A
gyakorlatban a fejlesztés egyéni és mikro csoportos formában, vegyes életkorú
csoportszervezésben, rugalmas napirend mellett, téri strukturáltság biztosításával,
párhuzamosan végezhető tevékenységek szervezése mellett, játékba integrálva,
cselekedtetve került megvalósításra.

5.6 Külső kapcsolatok
 Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörtét
a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése.
 A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára, valamennyi
tagóvoda külön is rendelkezik partneri kommunikációs listával, mely év elején került
felülvizsgálatra.
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 Kapcsolatot tartunk JNK Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi
Tagintézményével, az intézmény dolgozói kiszűrték a részképesség zavaros
gyermekeket és ellátásukat biztosították a Szakszolgálatnál, illetve a Központi
Óvodában.
 Ebben a nevelési évben is sok szakmai csoportot fogadtunk. Minden esetben nagy
hangsúlyt fektettünk a megfelelő környezet kialakítására, ami az óvodapedagógusok
és dajkák közös munkájának köszönhetően valósult meg. Rendezvényeinkkel
igazodtunk a hozzánk érkezők igényeihez, érdeklődésükhöz. Vendégeket fogadtunk: o
Spanyolországból, o Budapest XIV. kerületi óvodáiból, o Szolnokról, o Nagyváradról.
Hallgatói képzések, közösségi szolgálatot töltő középiskolások
 Intézményünk ebben a nevelési évben képzési feladatokat is ellátott. Több óvóképző
intézet hallgatói keresték fel az óvodákat, szakmai, illetve záró gyakorlat céljából. A
Központi Óvodában az EKE jászberényi Campusának nappali tagozatára járó
óvóképzősek gyakorlata valósult meg.
Óvoda

Főiskolai
hallgató
Levelező

Nappali

Fürkész

fő

nap

fő

nap

12

1

44

17

26

2

Gézengúz
Hétszínvirág
Központi
Kuckó
Sün Sámuel

5

4

Szivárvány

5

40

20

68

22

45

90

87

Zengő
Intézményi összesen

20. sz. táblázat

Intézményünk több középiskolával kötött szerződést, hogy fogadja a diákokat 50 óra
közösségi szolgálat teljesítésére. A teljesítéseket az alábbi táblázat tartalmazza.
50 órás
Óvoda

Fürkész

fő

óra

8

91
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Gézengúz

4

60

Hétszínvirág

1

50

3

66

1

5

17

272

Központi
Kuckó
Sün Sámuel
Szivárvány
Zengő
Intézményi összesen

21. sz. táblázat

5.7 Pedagógiai innováció továbbfejlesztése
 Folyamatosan figyeltük a pályázati kiírásokat és megragadtuk az alkalmat a pályázatok
készítésére.
 „Kincses Kultúróvoda” cím a Központi Óvodának, dicséret a Szivárvány- és Zengő
Óvodának.
 További részletes eredményeinket a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5.8 PR tevékenység
 Az intézményi image alakítása érdekében hangsúlyt fektettünk a PR
tevékenységünkre.
 PR eszközeink, tevékenységeink:
 óvodák név- és színválasztása,
 intézményi és tagóvodai logók,
 formanyomtatványok,
 ovizászlók,
 logós pólók,
 honlap az interneten,
 szakmai videó anyagok,
 ovi napok bölcsődésekkel, szülőkkel, egyéb érdeklődőkkel,
 éves vizuális munka városi kiállítása,  faliújság, hirdetők naprakész frissítése.
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6 Gazdálkodás mutatói

2019. évi költségvetés mutatói
Bevételek

e Ft
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Megnevezés
Működési (terem
bérbeadás)
Finanszírozási
Összesen

Eredeti
előirányzat

Előirányzat

Teljesítés

%

500

1 804

1 804

100,0

514 440

56 214

533 347

97,6

514 940

549 318

536 451

97,7
22.sz. táblázat

Egyéb pályázati bevételek:
Jászberény Város Önkormányzatának HEB-tól: 200 000 Ft
Jászberény Város Önkormányzatának ÜKB-tól: 418 000 Ft
Jászberény Város Önkormányzatának Kulturális Konzorciumától: 150
000 Ft „Kincses Kultúróvoda 2018” pályázat: 1 300 000 Ft

Kiadások
e Ft

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

387 215

406 773

397 042

97,6

Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadások

80 972

84 786

84 023

99,1

46 753

51 560

44 626

86,6

514 940

543 118

525 691

96,8

Összesen

%

23.

sz.

táblázat Intézményt

megillető maradvány: 4 560 e Ft
Intézményi beruházások, felújítások: 6 199 373 Ft (Érintésvédelmi felülvizsgálatok, Sün
Sámuel Óvodában keringető szivattyú csere és a bejárati lapostető beázásának
megszűntetése, Fürkész Óvodában bejárati lapostető beázásának megszűntetése, udvari
játékok felújítása, tisztasági festések,
2018-ban kifizetett jubileumi jutalom: 3 060 225 Ft
„A harmadik évezred jászberényi gyermekeiért” Alapítvány
Szakmai munkánk eredményesebbé tétele érdekében valamint a szűkös költségvetési
lehetőségek kiegészítése működtetjük - „A harmadik évezred jászberényi gyermekeiért”
Alapítványt.
2018. évi bevétel – kiadás
Az Alapítvány bevétele jelentősen az adó 1%-ból tevődik össze melynek összege ebben az
évben jelentősen csökkent.
Bevételek

833.243

Kiadások
Pénzügyi eredmény

523.308

Előző évi záró egyenleg
Induló tőke

309.935
978.860
50.000
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Összesen
Takarékszövetkezet záró
egyenleg:
Készpénz

1.288.795
1.287.624
1.171

Összesen

1.288.795
24. sz. táblázat

A fenti összeg tagóvodánkénti megoszlása a kiadások elszámolása után
Fürkész

205.968

Gézengúz
Hétszínvirág

107.218
69.148

Központi
Kuckó
Sün Sámuel
Szivárvány
Zengő
Intézményi tőke (kamat bevételből)
Induló saját tőke:
Összesen:

183.158
33.755
5.276
195.915
100.143
338.213
50.000
1.288.794

24. sz. táblázat

2018. december 31-i leltár alapján a készletek értéke: 12.046.264 Ft.
Tárgyi feltételek
 Az óvodák többsége a meghatározott kötelező eszköz- és felszerelés jegyzékben
leírtakkal nagymértékben rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része az
elhasználódás miatt folyamatosan cserére szorul, melyet saját bevételből illetve „A
harmadik évezred jászberényi gyermekeiért” Alapítvány bevételeiből pótolunk.
Legnagyobb kiadási tételt az udvari játékok folyamatos pótlása és azok használatának
engedélyeztetése jelenti.
 Az óvodák csoportszobái és egyéb helységei energiatakarékos izzókkal vannak ellátva.
 A takarékos vízfogyasztásra nevelés érdekében hideg-meleg kevert csapvíz áll
rendelkezésre a mosdókban, a csapokra takarékos szűrőfejek kerültek felszerelésre.
 Energiatakarékosak a WC – tartályok, valamint a folyékony szappanadagolók.
 A Központi Óvodában napkollektor pótolja a meleg vizet.
 Valamennyi óvoda rendelkezik komposztáló edénnyel, szelektív hulladékgyűjtőkkel,
használtelem gyűjtőkkel.
 A gázkazános központi fűtések esetében szakaszos fűtés biztosított.
 A főbejárati ajtókon automatikus zárók segítik a meleg levegő épületben tartását.
 Környezetkímélő, környezetbarát tisztítószerek alkalmazására kerül sor.
32

Beszámoló
Jászberény Város Óvodai Intézménye
2019/2020

Informatikai eszközök
Óvoda

Asztali számítógép
1-3 3-5 5 évnél
1
éven éves éves régebbi
belüli

Monitor
1-3
1
éven éves
belüli

3-5
éves

Laptop
5 évnél 1
régebbi éven
belüli

Fürkész

2

Gézengúz

2

Hétszínvirág

1

1

Központi

6

6

2
1

1

2

3

Sün

1

1

2

Szivárvány

1

3

4

Zengő

1

1

2

4

18

Óvoda

Nyomtató
1
éven
belüli

Fürkész

1-3
éves

3-5
éves

1

Gézengúz
Hétszínvirág

5
1
évnél éven
régebbi belüli

1-3 3-5
éves éves

5
évnél
régebbi

3

4

1

3

7

Interaktív tábla
1
1-3 3-5
éven éves éves
belüli

5
évnél
régebbi

1

1
2

Központi

1

7

Kuckó

2

Sün

2

Szivárvány

1

Zengő

Összesen

22

Projektor (digitális)

1
1

1

2

2

Kuckó

Összesen

1-3 3-5 5 évnél
éves éves régebbi

3

1

4

1

1
2

1

3

18

24. sz. táblázat

Plusz 1 – 1 db szünetmentes tápegység és adatmentő egység a GDPR előkészítése végett.
A számítógépből és monitorból 10 – 10 db a tagóvodák és az intézmény adminisztratív
teendőinek ellátását szolgálják. A többi számítógép és monitor az óvodai csoportokban a
gyermekek informatikai fejlesztését segítik (ezek az eszközök többnyire cégektől és egyéni
felajánlásokból származnak, kevésbé modernek). A jövőben e területen fejlesztéseket kell
végezni az intézményben.
33

Beszámoló
Jászberény Város Óvodai Intézménye
2019/2020

Kiemelt eredmények

 Az intézmény hat programot (előadásokat, bemutató foglalkozásokat, műhelymunkát)
szervezett és látogatókat fogadott „Bázisintézményi” szerepkörében a megyei
szervezésű Őszi- és Tavaszi Pedagógiai Napok keretében.
o Matematika foglalkozás bemutató, konzultáció a Fürkész Óvodában: Barta
Judit.
o Bábmódszertan előadás, bemutató, műhelyfoglalkozása a Központi
Óvodában: Kunné Darók Anikó.
o Mozgás tevékenység újra gondolva bemutató, konzultáció a Központi
Óvodában: Kunné Darók Anikó, Kerékgyártóné Csiszár Ildikó, Kollárné
Túróczi Beáta.
o Nevelési eredményvizsgálat, tervezés, mérés, értékelés előadás, konzultáció:
Beszteri Éva. o Drámapedagógiai képzés Nagyváradon: Kunné Darók Anikó,
Kerékgyártóné Csiszár Ildikó.
 Külső
partnerekkel
kiemelten
hatékony
együttműködés
valósult
meg;
Rendőrkapitányság, Trió Rádió, a JVV Zrt, Jászberényi Állatkert-és növénykert,
Sasközpont, Helyet! Alapítvány, Cori-Kör Alapítvány, Jászberényi FC, EKE Jászberényi
Campusa, Jászkerület Nonprofit Kht.
 Kiemelkedő rajzpályázati eredmények, illetve a Pindur-Pandur országos
közlekedésbiztonsági versenyen elért eredmény.

További fejlesztendő feladatok
 Az iskolákkal még hatékonyabb együttműködés folytatása az iskolába kerülő
gyermekek érdekében.
 IKT eszközpark folyamatos frissítése.
 Az udvari játékok balesetmentessé tétele és korszerű fejlesztése.
 További pályázatok feltárása és eredményes pályázatok készítése.
Jászberény, 2020. 05. 22.
Beszteri Éva
intézményvezető
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1. sz. melléklet

Beszámoló
Jászberény Város Óvodai Intézménye
2019/2020

2. számú melléklet

3. számú melléklet

Óvoda - iskola együttműködések
2018/2019
Időpont

Iskola tagintézményének
neve

Program megnevezése

Iskolai
programok
jelenlévők
száma
Alkalmazott

Gyermek

on

Szülő

Intézményi találkozók
2018. 09. 26. Szent István Sport Ált. Iskola Óvoda-iskola munkaközösség
és
találkozója
Gimnázium,
Jászsági Apponyi Albert
Művészeti
Ált. Iskola,
Bercsényi Ált. Iskola

9

2018. 11. 29. Szent István Sport Ált. Iskola
és
Gimnázium
Jászsági Apponyi Albert
Művészeti
Ált. Iskola
Bercsényi Ált. Iskola,
2019. 02. 05. Nagyboldogasszony K. K.
Ált. Isk.
Sz. Isk. Gimnázium és
Kollégium
Bercsényi Ált. Iskola,
Jászsági Apponyi Albert
Művészeti
Ált. Iskola,
Szent István Sport Ált. Iskola
és
Gimnázium,
Jászsági Ált. Iskolai Székely
M.
tagintézmény

Óvoda-iskola munkaközösség
találkozója

10

Iskolák bemutatkozása szülők
részére a Központi Óvodában

9

84

Fürkész Óvoda
2018. 10. 12. SZIE Gyakorló Sport
Általános Iskola és
Gimnázium
2018. 12. 07. Jászsági Általános Iskola
Bercsényi M. Tagintézmény
1. b. osztály

Óralátogatás

1

Mese előadás a Fürkész
óvodában

2

Gézengúz Óvoda

28

2018. 10. 04. Szent István Sport Általános Szülői fórum
Iskola és Gimnázium

7

2018. 10. 12. Szent István Sport Általános Elsősök óralátogatása
Iskola és Gimnázium

4

2018. 12. 06. Jászsági általános Iskola
Székely Mihály Általános
Iskolai Tagintézménye
2018. 12. 21. Jászsági általános Iskola
Székely Mihály Általános
Iskolai Tagintézménye

Mikulás délután az
iskolásokkal

2

Karácsonyi műsor

2

Hétszínvirág Óvoda
2018. 10. 12. Jászboldogházai
Mátyás Tájékozódás az iskolába
Király Ált. Isk. és Alapfokú kerülő gyermekek
Művészeti Isk.
beilleszkedéséről

1

0

0

2019. 04. 04. Jászboldogházai
Mátyás Az iskolaigazgató látogatása
Király Ált. Isk. és Alapfokú óvodánkba
Művészeti Isk.
2019. 05. 09. Jászboldogházai
Mátyás Iskolalátogatás
Király Ált. Isk. és Alapfokú Jászboldogházán
Művészeti Isk.

2

0

0

1

1

1

Központi Óvoda
2018. 09. 01. Jászsági Apponyi
Művészeti
Ált. Iskola

Albert Tanévnyitó ünnepségen

3

30
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2018. 09.
04.

Nagyboldogasszony K. K.
Ált. Isk. Sz. Isk. Gimnázium
és Kollégium

Iskolai látogatáson

2

2018. 09.
08.

Jászsági Ált. Iskola
Belvárosi Ált.
Iskolai tagintézmény
Bercsényi út

Cimbora csoport látogatása

2

12

2018. 09.
11.

Jászsági Apponyi
Művészeti
Ált. Iskola

Albert Cimbora csoport látogatása

3

12

2018. 10.
12.

Szent István Sport Ált. Iskola Nyílt tanítási óra látogatása
és
Gimnázium

2

2018. 11.
21.

Jászsági Ált. Iskola
Belvárosi Ált.
Iskolai tagintézmény
Bercsényi út

1

4

2019. 02.
05.

Nagyboldogasszony K. K.
Volt óvodások a Bóbita
Ált. Isk. Sz. Isk. Gimnázium csoportban
és Kollégium Jászsági Ált.
Iskola Belvárosi Ált.
Iskolai tagintézmény
Bercsényi út
Jászsági Apponyi Albert
Művészeti

3

6

Iskolások ellátogatása az
óvodába

6

Ált. Iskola
Szent István Sport Ált. Iskola
és
Gimnázium

2019. 02.
13.

Nagyboldogasszony K. K.
Volt óvodások látogatása a
Ált. Isk.
Ciróka csoportban
Sz. Isk. Gimnázium és
Kollégium
Szent István Sport Ált. Iskola
és
Gimnázium
Jászsági Ált. Iskola
Belvárosi Ált.
Iskolai Székely M.
tagintézmény

3

5

5

2019. 02.
14.

Nagyboldogasszony K. K.
Volt óvodások látogatása a
Ált. Isk. Sz. Isk. Gimnázium Teknőc csoportban
és Kollégium Jászsági Ált.
Iskola Belvárosi Ált.
Iskolai tagintézmény
Bercsényi út
Jászsági Apponyi Albert
Művészeti
Ált. Iskola
Szent István Sport Ált. Iskola
és
Gimnázium

3

6

6

Sün Sámuel Óvoda
2018. 10.
11.

SZI. Sport Általános Iskola
és
Gimnázium

Óra látogatás 1. osztályban

2

Szivárvány Óvoda
2018. 10.
12.

Szent István Sport
Általános Iskola és
Gimnázium

Elsősök óralátogatása

2

Zengő Óvoda
2018. 10.
12.

Szent István Sport
Általános Iskola és
Gimnázium

Elsősök óralátogatása
1

38

31

4. számú melléklet

Eredményes pályázatok
2018/2019
Határidő

Pályázat címe

Kiíró

Résztvevők

Elnyert támogatás

2019. 04. 04.

Ovi – zsaru
közlekedésbiztonsági
nap

Jászberény Városi
Önkormányzat
Képviselőtestületének
Ügy-és közrendi
Bizottsága

Jászberény Város
Óvodai
Intézménye
iskolába készülő
gyermekek

344.200 Ft

2019. 04. 04.

Pindur – Pandur
közlekedésbiztonsági
országos verseny

Jászberény Városi
Önkormányzat
Képviselőtestületének
Ügy-és közrendi
Bizottsága

Jászberény Város
Óvodai
Intézményéből 6
iskolába készülő
gyermek

66.000 Ft

2019. 04. 04.

Óvodai sportversenyek
és egyéb szabadidős
programok

Jászberény Városi
Önkormányzat
Képviselőtestületének
Humánerőforrás
Bizottsága

Jászberény Város
Óvodai
Intézménye

270.000 Ft

2019. 05. 09.

Mihály napi vásár
kulturális program

Jászberény Városi
Önkormányzat
Képviselőtestületének
Humánerőforrás
Bizottsága
Fürkész Óvoda

Jászberény Város
Óvodai
Intézménye

150.000 Ft

2018. 08. 31.

„A legszebb
konyhakertek”

Karcag Város
alpolgármestere

Fürkész óvoda

Elismerő
oklevél
közösségi
kategóriában

2020. 08. 31.

EFOP-3.1.5. A tanulói
lemorzsolódással
veszélyeztetett
32
intézmények
támogatása
kiemelt uniós projekt

Oktatási Hivatal

Benkéné Zsótér
Erika
Sass András
Ernőné

Papír-írószer
eszközök:
165.734 Ft értékben

Gézengúz Óvoda
2020. 08. 31.

EFOP-3.1.5. A tanulói
lemorzsolódással
veszélyeztetett 32
intézmények
támogatása
kiemelt uniós projekt

Oktatási Hivatal

Bagi Andrea
Papír-írószer
eszközök:
Rácz Edit
óvodapedagógusok 165.734 Ft értékben

2018. 12. 06.

Tesco támogatás
szervezetek számára
karácsonyi ajándék

Tesco

az óvoda összes
gyermeke

60.000 Ft érétkű
gyermekjáték

2019. 04. 11.

Tesco támogatás
Tesco
szervezetek számára
gyermeknapi támogatás

az óvoda összes
gyermeke

20.000 Ft értékű
gyümölcs, üdítő,
jégkrém

Olajosné Rab
Gabriella
Papp Mária

Papír-írószer
eszközök:
165.734 Ft értékben

Központi Óvoda
2020. 08. 31.

EFOP-3.1.5. A tanulói
lemorzsolódással
veszélyeztetett
32
intézmények
támogatása
kiemelt uniós projekt

Oktatási Hivatal
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Sün Sámuel Óvoda
2019. 03. 29.

Asztali számítógépek
óvodai
újrahasznosítása

Emarsys
Technologies Kft.
Budapest

- „Sün Sámuel”
Óvoda

1db LG asztali
számítógép
1 db monitor

Zengő Óvoda
2018. 08. 31.

EFOP 3.1.5 2016Oktatási Hivatal
00001 azonosító számú
„A tanulói
lemorzsolódással
veszélyeztetett
intézmények
támogatása” kiemelt
uniós projekt

Pataki Edit
Papír-írószer
Tóthné Kósi Ágnes eszközök:
165.734 Ft értékben

Eredményes pályázatok gyerekekkel
2018/2019
Határidő

Pályázat címe

Kiíró

Résztvevők

Elnyert támogatás

Központi Óvoda
2018. 09. 24.

Pillangó szárnyakon

„Lelki köldökzsinór
„egyesület

Koczka Liza
Koczka Sára

Városi 1. helyezett
Különdíj

2018. 11. 30.

Ünnepváró rajzpályázat

Gróf Apponyi Albert
Ált. Iskola

Csik Henriett
Koczka Liza
Kis Júlia
Oskola Lívia
Velkei Emese
Halász Eszter

Városi 2. helyezett
Városi 3. helyezett
Nívódíj
Nívódíj
Nívódíj
Nívódíj

2019. 01. 18.

Állatbarát Plakátpályázat

Shaffer Csenge
Márton Luca

Különdíj
(képeslap, plakát
készül az
alkotásokból)

2019. 02. 10.

Korcsolyázni járunk

Orpheus Országos
Állatvédő és
Természetbarát
Közhasznú
Egyesület
Korcsolya Szövetség

Major Maja
Kármán Nagy
Domonkos
Szabó Szofi
Kisnémeth Anett
Kékesi Merse
Velkei Emese

Kiállítás
1-6 helyezett

2019. 02. 25.

Az év madara

Magyar Madártani és
Természetvédelmi
Egyesület Budapest

Koczka Liza

Kiállítás a képekből
Budapesten

2019. 05. 02.

Mutass jó példát

„Út a boldogsághoz”
Non-profit KFT.
Budapest

Csik Henriett

„Legjobbak
a
jók
között” Díj
Kiállítás Bp. LurdyHáz
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2019. 05. 19.

„A mobil várhat”
Biztonságos közlekedés
gyerekszemmel

Szolnok Megyei
Rendőrkapitányság
Baleset megelőzési
Bizottság
Sün Sámuel Óvoda

Turú Hanga
Szabó Szófia

Megyei díjazott,
továbbküldve
Országos pályázatra

2018. 09.24.

Pillangó szárnyakon

„Lelki köldökzsinór”
egyesület

Juhász Fanni

Különdíj

2018. 11.30.

Ünnepváró rajzpályázat

Gróf Apponyi Albert
Ált. Iskola

Bali Bence

Nívódíj

2018. 12. 09.

Karácsonyi ünnepek

Jókai ABC

Pető Kíra

Oklevél,
ajándékcsomag

2019. 03. 22.

A vízivás népszerűsítése

Országos
Lakatos Zétény
Gyógyszerészeti- és
Élelmezésegészségügyi
Intézet, HAPPY
rajzpályázat
Szivárvány Óvoda

2019. 04. 18.

A mobil várhat?!

ORFK – Országos
Baleset megelőzési
Bizottság
Zengő Óvoda

Csordás Vivien

2018. 10. 02.

Pillangó

Lelki Köldökzsinór
Egyesület

Boldizsár Janka
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Különdíj
Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. által
felajánlott ajándékcsomag

Ajándékcsomag
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