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Az intézmény adatai 
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7200 Dombóvár, Kórház u. 35.                

Az intézmény fenntartója:   Dombóvár Város Önkormányzata 

Az intézmény fenntartójának címe:   7200 Dombóvár Szabadság utca 18. 

Az intézmény alapításának időpontja:  2019. VIII. 1. 

Az alapító okirat száma:   IV./72-3/2022. 

Az intézmény típusa:     többcélú intézmény: óvoda - bölcsőde 

Az intézmény jogállása:    önálló jogi személy 

Az intézmény gazdálkodási besorolása:  önállóan működő költségvetési szerv 

 

 

 

Az intézmény alapítványai:  Százszorszép Alapítvány (Százszorszép Óvoda) 

Jövő emberkéje Alapítvány (Tündérkert Bölcsőde) 

 

 

 

A beszámoló az intézmény 2021/2022 évi éves munkaterve, a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 3§ (1) értelmében, a fenntartói javaslat, a Pedagógiai Program, a tagintézmények és a 

munkaközösség munkatervei és beszámolói alapján készült.  

A fenti dokumentumok határozzák meg a nevelés céljait és a cél eléréséhez szükséges felada-

tokat. 

A 2021/2022 évi értékelés e szempontok figyelembevételével készült, és az Önértékelési 

Kézikönyv – Intézményi Önértékelési területeinek figyelembevételével.  

mailto:szazszorszepovi@dombovar.hu
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1. Pedagógiai folyamatok 
Az intézmény vezetése a belső és a külső partnerek bevonásával alkotja meg az intézmény 

stratégiai és operatív terveit. A stratégiai tervezés eredménye a pedagógiai program, amely 

rögzíti a célokat, amelyek befolyásolják az intézményi pedagógiai folyamatot.  

A terület értékelése során elsősorban tehát a pedagógiai programban vagy más stratégiai 

dokumentumban megtalálható, a célok elérését biztosító, elsősorban pedagógiai folyamatok 

tervezési, megvalósítási, ellenőrzési és értékelési rendjének tudatosságát, az eredményeknek 

megfelelő  és  szükséges  korrekciók  elvégzésének  hatásosságát,  fejlesztő  jellegét  kell 

vizsgálni. 

 

1.1. Tervezés 

A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata  

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

A szabályozó dokumentumok felülvizsgálatát és szükséges módosítását a nevelési év elején 

elvégeztük, azonban az év folyamán szükség volt egyes dokumentumok módosítására, 

valamint további szabályozó dokumentum elkészítésére. Így el kellett készíteni az Egyéni 

munkaruha juttatásának szabályzatát, a Beiskolázási Tervet a 2022-2023 nevelési évre és a 

Pedagógus Továbbképzési Programot a 2023-2028 közti időszakra vonatkozóan. 

A nevelési évben nagy hangsúlyt fektettünk mindkét tagintézmény egyedi jellegének 

erősítésére, mert úgy gondoltuk, hogy csak így  tud megfelelni saját társadalmi 

környezetének. Mind az óvoda, mind a bölcsőde teljes szakmai önállósággal tervezte és 

szervezte életét. A fenntartóval jó kapcsolatot sikerült az elmúlt években kialakítani, 

biztosított a jogszabály szerinti együttműködés, valamint támogatja szakmai munkánk 

maradéktalan megvalósítását, mind személyi mind tárgyi erőforrás biztosításával. A 

bölcsödefejlesztés folyamatos kapcsolattartást kívánt a bölcsődevezető részéről, a 

kivitelezőkkel, szakemberekkel, a  projekttel kapcsolatban álló  hivatal dolgozóival.1 

Az intézmény éves munkatervét az intézményvezető készítette el, a nevelőtestület 

jóváhagyta, valamint a fenntartó kinyilvánította egyetértését. Az intézményi munkaterv a 

tagintézmények munkaterveire épült, melyek a nevelőtestület bevonásával, a 

munkaközösségvezető, munkacsoportok vezetői és a gyermekvédelmi felelős tervének 

figyelembevételével készült. Az intézményi éves munkaterv magában foglalta a 

tagintézmények nevelési évének helyi rendjét. A munkatervben megfogalmazásra kerültek a 

nevelési év céljai, feladatai, programjai, azok felelősei, meghatározásra került az ellenőrzések 

ideje, módja, időpontja és dokumentálása.  

A kollégák továbbképzésen való részvételét az óvoda és a bölcsőde céljainak eléréséhez 

igyekeztünk igazítani, valamint figyelembe vettük az egyének szándékát, érdeklődési körét. 

Az ide nevelési évben több kolléga is részt vett különböző továbbképzésen, ezek jellemzően 

a személyessel megjelenéssel kerültek megszervezésre.  

1.2. Megvalósítás 

Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya, egymásra 

épülésének gyakorlata 

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

A munkaterv a Kétmérföldes Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend, a Továbbképzési 

program, az intézmény egyéb munkatervei és a hatályos jogszabályi rendelkezések, az 

útmutatók, valamint az előző nevelési év eredményeinek figyelembevételével  készült.  

Az intézményben 6 óvodai és 6 bölcsődei csoport - vegyes életkorú csoport - működött. 

Széleskörű szakmai tudást, alapos felkészültséget igényelt az óvodapedagógusoktól, a 

 
1 Bálintné Bende Klaudia – Bölcsődevezetői beszámoló a 2021-2022es nevelési évről – 2022. július 01. 



 

 

kisgyermeknevelőktől: egyrészt tisztában legyenek a korosztályok jellemzőivel, másrészt 

minden egyes gyeremeket ismerjenek. Csak így tudnak a gyermekek életkori sajátosságainak 

és egyéni képességeinek megfelelően tervezni, szervezni és fejleszteni. Munkájukat áthatotta 

a gyermekek elfogadása, tiszteletben tartása, szeretete. 

A munkatervben kiemelt célok és feladatok kerültek megfogalmazásra. Ezek az óvodai és a 

bölcsődei munkánk stabilitására, az elvárt nevelési, tanulási eredmények elérésére, a szülők, 

a gyermekek és a munkatársak elégedettségére, a fenntartói elvárásokra és központi 

irányelvekre épültek. Munkánk hatékonyságát és sikerességét a tudatosan tervezett és 

felépített nevelőmunka biztosította. 

Az intézményben munkaközösség és munkacsoportok egyaránt működtek, melyek a tervezett 

pedagógiai célok és a hozzá kapcsolódó feladatok megvalósítását segítették. A pedagógiai 

folyamat a tervekben, a csoportnaplókban, valamint a gyermekek által készített 

produktumokban nyomon követhetőek. 

Óvodánk gazdag hagyományrendszerét a 2021-2022-es nevelési évben is színvonalas 

témahetekkel, témanapokkal, különféle programokkal színesítettük.  

Minden óvodai dolgozó lelkiismeretesen, aktívan részt vett a programok szervezésében és 

lebonyolításában is.2 Sajnos a szülők bevonása a COVID járvány miatt csak részben tudott 

megvalósulni, a veszélyhelyzet megszűnését követően szerveztünk közös programokat.  

A programok a helyi nevelési program alapján a bölcsődei csoportokban mind 

megvalósultak, a gyermekek igényei szerint. A szülők számára szervezett programok a 

felújítás általi átszervezések, költözések miatt elmaradtak, hely és idő hiányában. 3 

Az intézmény, ezen belül a tagintézmények éves munkatervének gyakorlati 

megvalósításában mindenki részt vett, a feladatok elosztásnál ügyeltünk az arányos - 

egyenletes elosztásra és az egyének terhelhetőségének mértékére. A korábbiakhoz képest sok 

hiányzást tudhatunk magunk mögött, ennek következtében a feladatok arányos- és egyenletes 

elosztása csak részben valósult meg. Az intézményi önértékelés (kérdőívezés) során ez 

visszajelzésre került.  Az óvodában a „gyakornok” gyakori távolléte miatt az adott 

csoportban a heti váltás csak április közepétől valósult meg, addig a csopotban dolgozó 

másik óvodapedagógus tervezte, szervezte és valósította meg a tevezett tevékenységeket, 

kezdeményezéseket. A délutáni helyettesítésékbe az egész kollektíva önzetlenül részt vett. 

Érezhető volt a mindennapokban a csapatban való gondolkodás, a segítségnyújtás, az 

együttműködés az adott feladatok megvalósításában. Olyan óvodai élet megteremtésére 

törekedtünk, melyben hangsúlyt kapott a kreatívitás, a gondolkodás kibontakozása, a tanulási 

képességek és a kompetenciák fejlesztése.  

Pedagógiai munkánk a munkatervben megfogalmazottaknak megfelelően valósultak meg. 

Pedagógiai Programunkra épülő, módszertanilag átgondolt, differenciáló, a csoportban lévő 

gyermekekhez igazodó nevelési tervet készítettek a pedagógusok, a kisgyermeknevelők - 

figyelembe véve az óvoda és a bölcsőde sajátosságait, lehetőségeit és szokásait. A 

veszélyhelyzet ideje alatt a tervezetek megvalósítását az óvodában, a bölcsődében el tudtuk 

végezni. Külső helyszínre nem szerveztünk tevékenységeket, programokat. 

Közegészségügyi-járványügyi szempontból az intézmény folyamatosan fenntartotta a 

veszélyhelyzetben megfogalmazott Intézkedési tervben foglaltakat. Az intézményekben a 
szokásosnál is fontosabbá vált a takarítás, a folyamatos fertőtlenítés. A nevelőmunkát segítő 

kollégák folyamatosan fertőtlenítették az óvoda, a bölcsőde berendezési tárgyait, textíliáit, 

különösen nagy gondot fordítottak a játékok tisztítására. A fertőtlenítő nagytakarítás és a 

rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek 

biztosítása a fenntartó által történt, melyet az Operatív Törzs megfelelő mennyiségben 

rendelkezésünkre bocsátott. A felhasznált fertőtlenítőszerek virucid, baktericid, fungicid 

 
2 Tapaszti Éva – Intézményvezető-helyettesi beszámoló a 2021-2022es neveléi évre – 2022.június 15. 
3 Bálintné Bende Klaudia – Bölcsődevezetői beszámoló a 2021-2022es nevelési évről – 2022. július 01. 



 

 

hatásmechanizmussal rendelkeznek. Az óvoda közegészségügyi-járványügyi koordinátora 

rendszeres helyszíni bejárást végzett az óvoda és a bölcsőde teljes területén. 

A nyár folyamán az óvodai ellátásra a szülők többsége igényt tartott, az öt hetes takarítási 

szünet kivételével átlagban 65 - 70  gyermek szülője vette igénybe az óvodai ellátást. A 

Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Óvoda fenntartójával Dombóvár Város 

Önkormányzata megállapodást kötött, miszerint a nyári időszakban, az óvodák zárva tartása 

idején kölcsönösen biztosítanak az óvodák felügyeletet  a gyermekek számára. Mindkét 

intézményben 10 – 12  gyermek szülője élt ezzel a lehetőséggel.  

A nyári óvodai életet színes programokkal tettük változatossá, a gyermekek számára 

vonzóvá. 

1.3. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés működtetése az intézményben.  

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

Mindkét tagintézményben a nevelési év során több belső és külső ellenőrzés is volt.  

A belső ellenőrzés a nevelés-oktatási tevékenységekre és az adminisztrációs tevékenységek 

pontos ellátására fókuszált. Az ellenőrzések ütemezését a munkaterv tartalmazta, mely az 

ütemezés szerint részben valósult meg: a nevelési év első felére tervezett vezetői önértékelés 

a második félév elejére csúszott, a második félévre tervezett intézményi önértékelés a tavasz 

folyamán elindult, befejezése a nyár végére esett. Az idei nevelési évben pedagógus 

önértékelést nem végeztünk, mert a gyakornok kivételével minden óvodapedagógus átesett 

már ezen a belső szakmai ellenőrzésen 

Az intézményen belüli pedagógiai, módszertani ellenőrzések célja: a Pedagógiai 

Program/Szakmai Program megvalósulásának ellenőrzése, továbbá visszajelzés az óvónő, a 

kisgyermeknevelő, a nevelést-oktatást segítő kollégák munkájának színvonaláról. A kollégák 

a megvalósult tevékenységeket ellenőrizték: témanapokat, témaheteket, valamint egymást 

figyelték meg, hospitálás útján. 

Az ellenőrzések feladata: az eredményes és hatékony nevelőmunka elősegítése, a kitűzött 

feladatok és az eredmények összevetése, az ellenőrzés eredményeinek visszacsatolása, 

valamint erősségeink, fejlesztendő területeink feltárása és az abból adódó feladatok 

meghatározása. 

Az ellenőrzés vagy spontán vagy tervezett megfigyeléssel vagy dokumentum ellenőrzéssel 

történt. 

- Spontán megfigyelés: nyitvatartási időben bármikor, információgyűjtés a 

pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők munkájáról. 

- Tervezett megfigyelés: előre egyeztetett időpontban, információgyűjtés a 

pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők munkájáról, a csoportokról és az addig 

elért eredményekről.  

- Dokumentum ellenőrzés: A csoportban használt dokumentumok ellenőrzése, azok 

pontos határidőre való vezetése.  

- Az egyéb, óvodatitkár által vezetett óvodai dokumentumok ellenőrzése 

(statisztikai adatok-, nyilvántartások vezetése, KIR adatbázis naprakészsége).  

- A dajkai tisztasági ellenőrzés. 

Az ellenőrzések eredményeiről minden esetben közvetlen visszacsatolást kaptak az 

érintettek, lehetőséget biztosítva a szakmai beszélgetésre, önreflexióra, véleménycserére. Az 

ellenőrzések minden esetben fejlesztő célú értékeléssel zárultak, melyek célja a pedagógiai 

munka színvonalának, és a kollégák szakmai kompetenciáinak fejlesztése. A fejlesztő 

szemléletet érvényesítő értékelés az egyének erősségeire fókuszált.Vezetői/vezető-helyettesi 

és a bölcsődevezetői észrevételként megfogalmazásra került, hogy a pedagógusok, a 

kisgyermeknevelők és a pedagógiai munkát segítők megfelelően végezték munkájukat. 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzés végzett az intézményben. 



 

 

Külső ellenőrzést (későbbiekben részletesen felsorolva) a nevelési év folyamán több 

szervezet is végzett mind az óvodában, mind a bölcsődében.  

1.4. Értékelés 

Intézményi értékelés megvalósulása  

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik. 

Az óvodavezető-helyettes, a bölcsődevezető és minden dolgozó sok segítséget és támogatást 

nyújtottak az intézmény eredményes működése/működtetése érdekében. A szervezeti kultúra 

formálódott, a rendszeres és az alkalmankénti megbeszélések ellenére az intézmény belső 

információáramlása  olykor nehézkes, nem megfelelő. Az óvodai intézményi önértékelés 

(kérdőívezés) során visszajelzésre is került. A bölcsődében a havi értekezletek helyett, az év 

második felében heti- kétheti  rendszereséggel ültek össze, hogy átbeszéljék és megtervezzék 

az aktuális feladatokat.  

Az óvodavezető-helyettes, a bölcsődevezető, a munkaközösségvezető írásban, a 

munkacsoportok vezetői, illetve bizonyos feladatokkal megbízott személyek szóban 

számoltak be munkájukról, rábízott feladataikról. A beszámolók mindig objektívek, tényekre 

és adatokra alapozottak voltak. Ezek alapján igyekeztem valós képet kapni az óvoda és a 

bölcsőde szakmai munkájáról, a kollégák munkájáról, de az épületek állagáról és a szükséges 

fejlesztésekről egyaránt.  

Gyermeki értékelés megvalósulása 

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

Az óvodában a gyermekek teljesítményének értékelése a törvényi előírások és a Pedagógiai 

Program szerint történt.  Az óvoda saját maga által kidolgozott nyomonkövetési rendszert 

dolgozott ki, és használt. Az elmúl évben átdolgozásra került az Alma Matrix Start fejlesztési 

tervet készítő program, melyet ettől a nevelési évtől alkalmazunk. A mérőanyag 

felülvizsgálatának szükségét (pontosítás, kiegészítés) a 2022 júniusában tartott nevelési 

értekezleten megvitattuk. A megbeszéltek szerint kisebb változtatások szükségesek a 

programon, melyeket a következő nevelési évben szeretnénk megvalósítani.4 

A 2021-2022 nevelési évben a gyermeki teljesítményeket az óvodapedagógusok nyomon 

követték, megfigyelték, dokumentálták, elemezték, értékelték, és az eredmények tükrében 

egyénre szabott fejlesztési tervet készítettek. A gyermekek képességeinek megismerését, 

fejlődésének nyomon követését megvalósítottuk. A gyermekek nyugodt körülmények közti 

megfigyelése és az eredmények korrekt dokumentálása mind az első, mind a második 

félévben megtörtént. 

Óvodakezdéskor a gyermekekről „Anamnézis lap”-ot töltöttek ki az óvodapedagógusok, 

majd a beszoktatást követően megfigyeléseik, tapasztalataik alapján a gyermekek képességeit 

értékelték a „Beilleszkedés tapasztalatai”-ban. Ezt követően került sor az általunk kidolgozott 

mérési anyag  használatára. A nem óvodaköteles gyermekek esetében a „Beilleszkedés 

tapasztalatai” elnevezésű dokumentumot töltötték ki két alkalommal (december-január, 

május) az érintett kolléganők. 

Az idei nevelési évben a szülők tájékoztatása a járványügyi intézkedések betartásával került 

megszervezésre. A szülők bejöhettek az óvodába és a bölcsődébe egyaránt, így lehetőség 

adódott a személyes beszélgetésre, megbeszélésre, konzultációkra. A vírushelyzet miatt a 

kontakt megbeszélések számát optimalizáltuk, de lehetőségünk volt a gyermekek 

eredményeit, fejlesztendő területeit, javaslataikat, észrevételeiket elmondani a szülőknek, 

valamint tanácsot adni nevelési problémák megoldására. A fogadóórák mind az első, mind a 

második félévben megszervezésre kerültek. 

 

 
4 Szitáné Sperling Bernadett - Munkaközösségvezetői beszámoló a 2021-2022es neveléi évre - 2022. 06. 24. 



 

 

1.5. Korrekció 

Az ellenőrzés eredményeinek beépítése a fejlesztésbe 

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

Az ellenőrzések során feltárt eredményeket felhasználjuk intézményünk fejlődése érdekében. 

Nevelési értekezleten, megbeszéléseken, beszámolók alkalmával értékeltük munkánkat, 

levontuk a tanulságokat, meghatároztuk a fejlesztéseket, szükség szerint korrekciót 

végeztünk.  

A felmerült problémákra tagintézményi szinten kerestük a megoldást, belső - külső 

erőforrások és szakmai támogatások felkutatása által.  

A nevelési év során folyamatosan, év végén pedig komplexen elemeztük a megvalósítás 

tapasztalatait.  

A konzekvenciák levonása után, annak figyelembe vételével készül a következő évi tervezés. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási folyamat során a 

személyiség- és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültnek kell lennie a 

személyre szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek 

kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, gondozására (kiemelt figyelmet igénylő gyermekek). 

A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes 

kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik meg. 

 

2.1. Személyiségfejlesztés 

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

Óvodánkban vegyes életszervezésű csoportok vannak. A nevelőtestület által megfogalmazott 

elvet, miszerint egy gyermekcsoportban két-két korosztály legyen jelen, az idei nevelési 

évben három csoprotban tudtuk megvalósítani (Süni csoport, Maci csoport, Nyuszi csoport). 

Egy csoportot (Mókus csoport) úgy szerveztünk, hogy oda csak olyan gyermekek kerültek, 

akik még nem voltak óvodakötelesek. Döntésünk tapasztalatait, valamint elképzelésünk 

fenntartahatóságárál több alkalommal is beszéltünk, melyek pozitív értékeléssel zárultak,  

megerősítve elképzeléssünket, hogy idővel csoportjaink részben osztott gyermekcsoportok 

legyenek. A német nemzetiségi csoportban az elképzelés vélelmezhetően nem tud teljesülni, 

mert a következő nevelési évben ismét 5 óvodai csoporttal fog működni óvodánk. Ezt a 

fenntartó 110/2022.(V.31) Kt. határoza foglalja magában. 

Beíratáskor a jelentkezők száma közel hasonló volt az előző nevelési évihez képest (33 fő), 

de a fenntartó a szabad férőhelyek terhére csak azokat a nem óvodaköteles gyermekek 

felvételét engedélyezte, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a két és fél éves kort. Ennek 

következtében 7 gyermek felvételi kérelmét elutasítottuk.  

Mindennapi óvodai életüket a gyermekek úgy élték meg, mintha egy „nagy család” részesei 

lennének, biztonságot nyújtott a fiatalabb gyermekek számára, akiket kezdetben a nagyok 

segítettek, támogattak. Az együttnevelésből származó előnyöket igyekeztünk kihasználni: 

egyéni megbízásokat adtunk a nagyoknak, a félénkebbek és a kisebbek részvételét 

támogattuk, segítettük a feladatvállalásban és annak megoldásában. A csoportban sokrétű 

lehetőség nyílt a gyermekek megismerésére/megfigyelésre és kulcskompetenciáinak 

fejlesztésére. Célunk, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges értelmi, érzelmi, szociális 

és testi érettség kialakítása.  

Mind az intézmény vezetése,  mind a pedagógusok megfelelő információval rendelkeztek a 

gyermekekről, annak ellenére, hogy a személyes kapcsolatot minimálisra csökkentenük. 

Kapcsolatunk a kölcsönös bizalmonra épült. A lehetőségekhez mértén a  szülők is, és a 

pedagógusok is kezdeményezték a problémák megoldására irányuló segítségkérést - 

segítségnyújtást.   



 

 

A problémás gyermekek számának növekedése következtében a gyógypedagógussal, a 

fejlesztőpedagógussal való közös munka a nevelési évben megnövekedett. Többször szükség 

volt a nehezen kezelhető gyermekek szélsőséges megnyilvánulásának és viselkedésének 

csoporton belüli megfigyelésére, javaslat  kérésre - adásra. Az érzelmi, az erkölcsi és a 

közösségi nevelés kielégítése egyre problémásabbá válik a változó értékrend és elvárás, 

valamint a digitális világ előtérbe kerülésével. 

Óvodánk pedagógusai számára fontos, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

nevelése, fejlesztése megfelelően történjen, és ehhez biztosítsuk a megfelelő tárgyi 

környezetet és a megfelelő személyi feltételeket. Fokozottan törekedtünk arra, hogy a 

szülőktől illetve a fejlesztésben részt vevő utazó pedagógusoktól minél alaposabb 

ismereteket szerezzünk, melyeket beépítettünk nevelő, fejlesztő munkánkba. A gyermek 

harmónikus fejlődése érdekében tanácsokkal, javaslatokkal láttuk el a gyermekek szüleit, 

melyeket általában elfogadtak. 

Óvodánkban a gyermekek fejlesztését az óvodapedagógusokon kívül, a pedagógiai 

szakszolgálat utazó logopédusa és fejlesztőpedagógusa segíti. Gyógytestnevelés szakember 

hiány miatt teljesen ellátatlan maradt.  

Az SNI gyermekek fejlesztést a Tolna megyei EGYMI gyógypedagógusai, logopédusai 

végzik. 

A kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztése egyénileg, differenciálva történik a 

csoportokban. Az óvónőn múlik, hogy mely tehetségterületen mit, milyen módszert tart 

alkalmasnak. Továbbá tehetséggondozó műhelyek (magyar- és német nemzetiségi tánc) 

működtetésével is támogatjuk a tehetséggondozást. 

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, mint az óvoda egyik fő feladata, 

megjelenik a Kétmérföldes Pedagóiai Programban. Fő célunk, hogy a gyermekek egészséges 

és tiszta környezetben éljenek. Minden lehetőséget megragadunk, melyben az egészséges 

életmódot, mint életformát, a környezettudatos szemléletet, mint kiemelkedően fontos 

pedagógiai értéket tudjuk megfogalmazni.  

Külön köszönet illeti a szülőket, akik egész évben egészséges gyümölcsökekkel és 

zöldségfélékkel támogatták a gyermekek egészséges étkeztetését. 

Feladatunk továbbra is a természet- és környezetvédelem, a megújuló energiaforrások 

megbecsülése, a fenntartható fejlődés biztosítása. Az óvoda épülete energiahatékonysági 

céllal fel lett újítva. Korszerű napelemek biztosítják az energia-ellátást, illetve működtetik a 

hűtő-fűtő rendszert. A gyermekek és a szülők számára is kézzel foghatóvá vált a 

környezetvédelem, a hatékony energia-gazdálkodás egyik alternatívája.5 A fenntartható 

fejlődés kérdéseivel óvodán belüli tevékenységekkel (szelektív szemétgyűjtés, 

újrahasznosítás), valamint különböző programokon foglalkoztunk. Lehetőségekhez mérten 

„zöld jeles” napokat szerveztünk, úgy, mint a takarítási világnapot, az állatok világnapját, 

Víz világnapját, a Föld napját és a Madarak és fák napját. Az óvoda udvarán lévő 

magaságyásokból az ősz folyamán terméseket „szüreteltünk”, de csak késő tavasszal 

folytattuk annak gondozását, amikor az elszórt „magok” hajtani kezdtek. A nyár folyamán az 

óvoda udvara felújításra került, melynek során új magaságyások kerültek kialakításra az 

épület közelében. A következő nevelési évben folytatni  szeretnénk a 
növénygondozás/termesztés alapjaival való ismerkedést.  

Óvodapedagógusaink kötődnek a természethez, szívesen szerveznek sétákat, kirándulásokat 

természeti környezetbe, ahol a gyermekek természetes élőhelyükön figyelhetik meg az 

állatokat és a növényeket. Természeti, történelmi és kulturális értékeink védelmére, 

megőrzésére figyelmet fordítítunk, az alkalmanként szerveződő „Zöld munkacsoport” színes 

programokat szervezett a gyermekeknek. A munkacsoport óvodán kívüli helyszínekre, így a 

 
5 Tapaszti Éva - Intézményvezető-helyettesi beszámoló a 2021-2022es neveléi évre – 2022. június 15. 



 

 

Dombóvári Helytörténeti Múzeumba és a Kapos-Hegyhát Naturpark helyszíneire 

(Madárvártára, Kis-Konda-patak völgye, Szállásréti tó) szervezett kirándulásokat, ahol 

lehetőség nyílt a közvetlen ismeretszerzésre. Egy nevelés nélküli munkanapon a 

munkaközösség-munkacsoport szervezésében az óvoda dolgozói ellátogattak a Fekete István 

látogatóközpontba, ahol szélesítettük ismereteinket, és képet kaptunk az ott szervezhető 

tevékenységekről, programokról.  

Az óvoda és a bölcsőde egyaránt a gyermekvédelem egyik fontos jelzőintézménye. Az 

óvodapedagógusok/kisgyermeknevelők kötelessége, hogy közreműködjenek a 

gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.  

Különös figyelemmel voltak az óvodapedagógusok/kisgyermeknevelők a nehéz körülmények 

között élő, a HH-s, HHH-s gyermekek viselkedésére, ruházatára, játékára, étkezési 

szokásaira, hiányzásaira, továbbá bármilyen változásra, amely az óvodai élet alatt a gyermek 

életében szokatlan. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival napi kapcsolatban vagyunk, 

rendszeresek a megbeszélések, az egyeztetések, mert aktuális információkkal kell 

rendelkeznünk az eredményesség érdekében. Rendszeres, csoporton belüli, egyéni, 

felzárkóztatást célzó tevékenységet szerveztek az érintett gyermekeknek. A tagintézmények 

gyermekvédelmi felelősei rögzítették a gyermekekkel kapcsolatos információkat. A 

gyermekvédelmi feladataink legfőbb célja, a megelőzés, az időben nyújtott segítség 

biztosítása. Ha a megelőzésére már nincs mód, a legfontosabb a tünetek okainak 

megkeresése majd a veszélyeztetettség megszüntetetése.  

A gyermekvédelmi feladatok hatékony megoldásában segítségünkre voltak a városunkban 

működő gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények: Tolna Megyei Kormányhivatal 

Dombóvári Járási Gyámhivatala, „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató 

Központ, Védőnői Szolgálat, Gyermekorvosok és a Rendőrség. Ezen intézmények 

dolgozóival az esetek függvényében kapcsolatot tartottunk szóban és írásban egyaránt.  

Az óvodában a tanulási folyamat mindig tevékenységbe ágyazottan, cselekvések útján 

valósul meg, ezért különös jelentősége van a tapasztalásoknak, a játéknak. A gyermek 

önkéntes jelenlétére építünk, érdeklődését, belső kiváncsiságát felhasználva, motiváló 

helyzetet teremtve fejlesztjük azokat a készségeit, képességeit, melyek majd a tudatos iskolai 

tanulási folyamatot alapozzák meg. Különös jelentősége van a 3-7 éves korú gyermekek 

esetében az életkori sajátosságaik maximális figyelembevételére, így a játékra, az utánzáson 

alapuló tevékenységekre, az érzelmekkel átszött gondolkodásmódra … 

2.2. Közösségfejlesztés 

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

Stratégiai és operatív terveinkben szereplő közösségfejlesztési feladatokat részben 

valósítottuk meg a veszélyhelyzet miatt. A nehézségek ellenére arra törekedtünk, hogy a 

pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, valamint a szülők között továbbra is folyamatos 

legyen az információcsere, a harmonikus együttműködés érdekében. 

Mind az óvoda, mind a bölcsőde vonzóvá tételében az élménygazdag tevékenységek 

központi szerepet kaptak. A hagyománnyá vált „téma napok” és „téma hetek” programjaiba 

sajnos a szülőket, illetve különböző partnereinket nehezen tudtuk aktívan bevonni, csak a 
veszélyhelyzet megszűnését követően szerveztünk közös programokat. Viszont fontosnak 

éreztük, hogy a szülők rendszeres tájékoztatást kapjanak az óvodai, a bölcsődei életről, ezért 

az intézmények facebook oldalain képeket, rövid videókat osztottunk meg a szülők 

megelégedésére. Hatékonyan működtek a közösségi oldalak zárt csoportjai az óvodai és a 

bölcsődei csoporoknál egyaránt. Ezt jól használták a pedagógusok, és nagyon kedvelt a 

szülők körében (fotókat, információkat osztanak meg). 

A beiratkozás előtt mindkét tagintézmény egy rövid, bemutatkozó filmmel mutatta be 

sajátosságait az érdeklődőknek, valamint nyílt napot szerveztünk a leendő 



 

 

óvodásoknak/bölcsiseknek és szüleiknek. Az elmúlt években végzett munkánk pozitív 

visszhangjainak következményeként sikeresnek mondható az óvodai és a bölcsődei  

beiratkozás egyaránt. 

Közösségfejlesztés szempontjából az idei évben több közös kirándulást is szerveztünk az 

óvodai dolgozók számára: márciusban Martonvásárra az Óvodamúzeumba, júniusban Fekete 

István Látogatóközpontba, ismeretszerzés, valamint csapatépítési- és közösségépítési 

szándékkal. A Tündérkert Bölcsődében a Bölcsődék Napja alkalmából, a nevelés nélküli 

munkanapon csapatépítő tréninget szerveztek. 

A dombóvári önkormányzati fenntartású óvodák összevonásáról szóló hír sokkolta az egész 

alkalmazotti közösséget. Mindenkiben bizonytalanságot ébresztett a jövő tekintetében. A 

kollektíva elmondása szerint ebben a nevelési évben volt a legjobb az összetartás, a 

legzökkenőmentesebb a munkavégzés. A „csapat” összekovácsolódott. Így nehezen tudtuk 

elfogadni, hogy ez szeptembertől teljesen megváltozik.6 

3. Eredmények 
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan szükséges annak vizsgálata, 

hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célok elérése reális-e az elért eredmények 

alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az értékelés eredményének visszacsatolása 

ezért arról ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre, illetőleg változtatásra van szükség 

a pedagógiai folyamatokban, a szervezet működésében. 

 

Eredményességi mutatók az intézményben 

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

Intézményünk Kétmérföldes Pedagógiai Programjának egyik prioritása a tanítás-tanulás 

eredményessége. Célunk, hogy nevelőmunkánk eredményeként a gyermekek testileg, lelkileg 

egészségesek, kiegyensúlyozottak legyenek. Ehhez gyermekközpontú, barátságos, 

biztonságot adó környezetet biztosítunk, mely megfelelő színteret ad a gyermeki személyiség 

fejlődésének, a képességek kibontakozásának, az esetleges hátrányok leküzdésének. Arra 

törekedtünk, hogy a gyermekekben alakuljanak ki azok a képességek, amelyek alkalmassá 

teszik őket a zökkenőmentes iskolakezdésre, majd az iskolai életre.  

A nevelőtestület a lehetőségeihez és a feltételeihez képest a kiemelt feladatait megvalósította. 

Pedagógiai programunkban központi helyet foglal el a hagyományápolás, a magyar népi és a 

német nemzetiségi kultúra ápolása, melynek célja múltunk örökségeinek, értékeinek 

átörökítése a gyermekek életkorához igazodva. Beépítettük a gyermekek nevelésébe 

mindazon értékeket, melyeket környezetünk megőrzött. A gyermekek óvodába lépésének 

első pillanatától a nevelés szerves részeként jelen volt a hagyományápolás. A kultúra 

átörökítése a kézműves tevékenységeken, a népi gyermekjátékokon, a gyermek néptáncon és 

a népmeséken keresztül valósult meg. Az idei évben ismét megszervezésre kerültek a 

hagyományápolás témahetei, így a „Tele a kiskosár”, a „Magyar Hét”, a „Német Nemzetiségi 

Hét”. A tehetséggondozó műhelyeink, a magyar tánc és a német tánc foglalkozások 

folytatódtak. A hagyománnyá vált Népi Gyermekjáték és néptáncfesztivált a pandémiás 

helyzetre való tekintettel nem szerveztük meg, sajnos a gyermekek szereplésére csak az 

intézmény keretein belül volt lehetőség (Márton nap, Magyar Hét, Német Nemzetiségi Hét, 

ballagás …).  

Nevelési céljaink eléréséhez nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki saját képességének és 

tudásának legjavát adja.  Fontos, hogy tudjunk együtt dolgozni, egymásnak segítséget adni és 

egymástól segítséget kérni. Csak olyan közegben lehet tartós eredményeket elérni, ahol a 

kitűzött feladatok megvalósításában partner az alkalmazotti közösség és a szülői közösség 
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egyaránt.  

Arra törekedtünk, hogy partnereink elégedettségét növeljük, munkánkat még 

eredményesebbé tegyük. A város minden iskolájával a kölcsönös kapcsolattartás fenntartása 

továbbra is fontos volt. A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is szerettünk volna egy 

olyan szülői értekezletet tartani, ahol a város általános iskolái bemutatkozhatnak. Sajnos 

ennek megszervezését a pandémiás helyzet ismét lehetetlenné tette. Az iskolák 

bemutatkozásként szóróanyagot készítettek, melyeket eljuttatunk a szülőknek.  

Bölcsődénk jó kapcsolatot ápol minden helyi óvodával. A vidéki bölcsődékkel szintén jó 

kapcsolatot ápolnak, segítik tanácsokkal látják el egymást. A pécsi bölcsődékkel gyakoribb a 

kapcsolattartás. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra 

áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén (munkaközösségek) alapszik. A nevelő-

tanító munka egyik alapfeltétele, hogy tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes, 

innovatív közösségek alakuljanak ki az intézményekben. A szervezeten belüli 

információáramlás hatékonyan kialakított rendje szintén alapja a magas szintű szakmai 

munkának. 

 

Az információátadás intézményi gyakorlata 

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

Ebben az évben különösen figyeltünk az információátadásra. Törekedtünk, hogy az 

információkat a lehető leghatékonyabban továbbitsuk, ezért minden csatornát használtunk, így 

a szóbeli, az írásbeli és az internet adta lehetőségeket egyaránt.  

A munkatrevben megfogalmazott vezetői megbeszélések tervezetten és spontán módon 

valósultak meg. A szóbeli, a telefonos, illetve az internet adta lehetőségeket maximálisan 

kihasználtuk, így a tagintézmények közti információáramlás megfelelő volt, hatékony 

kapcsolatartást eredményezett. A bölcsődevezetővel és az óvodavezető-helyettessel történő 

megbeszélések minden területet érintettek, így a személyi, a tárgyi, a szakmai és a gazdasági 

területeket egyaránt.  

Az óvodavezetőség tudatosan törekedett a gyors, pontos tájékoztatásra. A munkatársak 

számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való 

hozzáférés. Ennek ellenére alkalmanként azt tapasztaltam, hogy bizonyos információk nem, 

vagy csak részben jutottak el a közösség tagjaihoz. Ez mindenki számára kellemetlen 

helyzetet eredményezett. Az intézményi önértékelés (kérdőívezés) során ez egyértelművé vált. 

A júniusi nevelési értekezleten megvitattuk, hogyan és mi módon lehetne kivédeni a nem 

megfelelő kétirányú információáramlást, annak érdekében, hogy az tájékoztatások minden 

érinetthez megfelelő módon eljussanak. Kiemelt feladatnak kell tekinteni, hogy a 

későbbiekben az ilyen esetek minél ritkábban forduljanak elő.  

A nevelőtestülettel, a „technikai” dolgozókkal a megbeszélések/értekezletek összehívása 

célszerűségi alapon történt, a rendszeres megbeszéléseken kívül, ha aktuálisan felvetődött egy 

prombléma, azt alkalomszerűen megvitattuk. A megbeszélésen elhangzottakról kölcsönösen 

tájékoztatták egymást a csoportjukban dolgozók. Nevelés nélküli munkanapot tagintézményi 

szinten, az óvodában is, és a bölcsődében is egyaránt tartottunk, melyeken értekezletet, 

szakmai napot szerveztünk.  

Óvodánkban egy munkaközösség működött, alkalmanként munkacsoportok szerveződtek. 

Mivel kis intézmény vagyunk, így minden óvodapedagógus tagja a munkaközösségnek 

(kivétel a gyakornok) és a munkacsoportoknak egyaránt. A munkaközösséget egy fő 

munkaközösségvezető irányította, a munkacsoportok szervezési feladatait két-három 

kolléganő vállalta fel. Kitűzött céljaikat az éves munkaterv, az elért eredményeket a 



 

 

beszámolók tartalmazzák. A munkaközösség fő irányvonala az önértékelési rendszer 

működtetése, önértékelési folyamatok lebonyolítása és a nyomankövetési rendszer új 

elemeinek alkalmazása.  A „Zöld munkacsoport” fő irányvonala az egészséges életmódra 

nevelés, a környezettudatos magatartás formálása, a természeti, történelmi és kulturális 

értékeink felfedezése, védelme, a „Báb munkacsoport” fő irányvonala az élménnyújtás a 

meséken keresztül.  A munkaközösségen és a munkacsoportokon túl spontán alakuló 

csoportok is működtek együtt. Az idei nevelési évben több ilyen csoport is végzett közösen 

szakmai munkát: egyes programok szervezése, lebonyolítása céljából, illetve nagy hangsúly 

került a kösségi terek esztétikus dekorálására. Egész évben az évszakokhoz és az ünnepekhez 

kapcsolódó változatos, nagyon szép, ízléses dekoráció díszítette a zsibongót, a folyosót, az 

óvoda előtti zöld területet és az udvart egyaránt.  

Példa értékűnek tartom az intézményben dolgozó valamennyi alkalmazott hozzáállását, 

kitartását az év közben megvalósuló tevékenységek, programok szervezéséhez és 

lebonyolításához. 

A CXC 2011. köznevelési törvény 62.§ (2) bekezdése kötelezően előírja és rendelkezik a 

pedagógus továbbképzésről. A 2019-2024-es időszak Továbbképzési Programja, illetve a 

2021/2022-es nevelési év Beiskolázási terve alapján valósult meg. 

Egyéb, nem tervezhető továbbképzésekre nyitott volt az óvoda vezetése, sajnos anyagilag 

nem tudta támogatni a képzések költségét. Egy kolléganő az ősz folyamán két 

továbbképzésen (Diabetes képzés, Agresszív gyermekek kezelése az óvodában), majd  két 

kolléganő 2022 áprilisában vett részt továbbképzésen (Így tedd rá!), az ott szerzett 

ismereteiket időhiány miatt csak részben adták tovább.  Elképzelésem szerint a belső 

tudásmegosztásra a következő nevelési év „iskolai őszi szünet” időszakában kerülhet sor. A 

képzések témája igazodik céljainkhoz, feladatainkhoz, illetve további ismeretet kapunk 

gyakorlati megvalósíthatóságokról.  

A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó (portfólió készítés, dokumentum 

feltöltés, minősítési, önértékelési eljárásrendek stb …) ismeretek elsajátítása önképzéssel, 

munkatársi támogatással valósultak meg. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai  
Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt 

megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül 

felméri a partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény 

kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és 

feladatvállalásaival  megjelenik  a  szűkebb/tágabb  közösség  (szakmai  szervezet,  település) 

életében is. 

 

Az intézmény legfontosabb partnerei 

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

Intézményünk széleskörű, régóta hatékonyan működő külső kapcsolati rendszerrel 

rendelkezik. Nevelőmunkánk hatékonysága érdekében fontosnak tartjuk a 

kapcsolattartásokat közvetlen partnereinkkel. A kapcsolatfenntartás célja, a megfelelő 

információáramlás biztosítása, az elvárások megismerése, egymás munkáját segítő kapcsolat 

kialakítása, a jogszabály szerinti kötelezettségek teljesítése. A kapcsolattartás formái, 

módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. Az idei nevelési évben vezetői 

és intézményi önértékelést végeztünk, melynek rendszerében több szerep jut  a fenntartónak 

és a szülőnek egyaránt. Interjú illetve kérdőív formájában visszajelzést kaptunk mindkét 

helyről. Mindkét külső partnerünk elégedett az óvodában folyó munkával, azonban néhány 

dolog korrekcióra szorul.  

Óvodai/bölcsődei nevelésünk hatékonyságát a partnereinkekkel való személyes kapcsolat 



 

 

fenntartása segítette. 

Az információátadás eszközei: 

▪ Honlap működtetése 

▪ Facebook 

▪ Óvodai évkönyv 

▪ Értekezletek 

▪ Esetmegbeszélések 

▪ Beszámolók 

Kapcsolatot tarunk:  

A szülőkkel, a családdal: A szülőkkel való aktív kapcsolattartás a gyermekek eredményes 

fejlődése szempontjából fontos. Törekedtünk a jó kapcsolat kialakítására, fenntartására, mert  

csak így érhetjük el, hogy őszinték legyenek, problémáikkal, kéréseikkel bátran forduljanak 

hozzánk. A szülők számára körültekintően fogalmaztuk meg észrevételeinket, hangsúlyozva 

hogy közös az érdekünk: a gyermekek eredményes felkészítése a további életszakaszra.  

A fenntartóval: Kapcsolatunk rendszeres, együttműködésünk jó volt.  

A környező települések óvodáival: Az idei évben telefonon tartottuk a kapcsolatot.  

Az egészségügyi szolgáltatókkal: A védőnőkkel és a gyermekorvossal is a lehetőségekhez 

mérten ápoltuk a kialakult kapcsolatot. Az óvoda gyermekorvosa személyes látogatást tett az 

óvodába, egy értekezlet keretein belül egyeztetett az óvónőkkel a hiányzásokkal és az 

igazolásokkal kapcsolatban.A fogorvosi vizsgálatra a nevelési év elején, a gyermekorvosi 

vizsgálatra májusban került sor. 

A pedagógiai szakszolgálat intézményeivel: Folyamatosan, eredményesen együttműködtünk, 

ezáltal segítséget nyújthattunk a gyermekeknek és családjaiknak. Ismerjük a kollégákat, 

szakmailag segítjük egymás munkáját. 

Dombóvári ESZI -vel: Az idei nevelési évben  a szociális munkással a kapcsolattartásunk már 

nem csak a telefonra korlátozódott. Rendszerességgel kereste intézményünket, érdeklődött a 

felmerült problémákról. Több estben jelzést küldtünk egy-egy gyermek vélelmezhetően 

nehezebb családi körülményéről.    

A város általános- és középiskoláival: Az idei évben nem tudtunk olyan szülői értekeletet 

szervezni, ahol a város általános iskolái bemutatkozhattak volna. Az általuk készített 

promóciós anyagot eljuttattuk a szülőknek vagy papír alapon, vagy online módon, ezáltal 

segítséget nyújtottunk a gyermekek beiskolázásához.  

Lehetőséget adtunk a középiskolások számára, hogy a közösségi szolgálatot 

intézményünkben teljesítsék, illetve gyakorlati helyet biztosítottunk dajkai képzéshez 

A nemzetiségi önkormányzattokkal és a civil szervezetekkel: A szervezetek képviselőivel a 

személyes kapcsolat megmaradt, de kevés olyan közös program volt, amin a gyermekek 

aktívan részt vehettek voltak. A „Help” Dombóvár egyesület részére már második 

alkalommal gyűjtöttünk kutyaeledelt. Szerencsére nagyon sok szülő támogatta a 

kezdeményezést, jelentős mennyíségű eledelt juttattunk el a menhelyre. 

A Tínódi házzal és a Földi István könyvtárral: A közművelődési intézmények által szervezett 

programokon lehetőségeinkhez mérten részt vettünk: négy alkalommal színházi előadást, a 

múzeumban helytörténeti kiállítást tekintettünk meg. 

6. A pedagógiai munka feltételei 
Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló 

tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az adottságok között annak 

számbavétele, hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit hogyan használja ki. Az 

intézmény a nevelés, tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak 

megfelelően alakította ki. Az intézményi szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló 

szakmai környezet kialakítása. 



 

 

 

6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

Fenntartónk, az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet évről évre biztosítja. 

Pedagógiai Programunk megvalósításához rendelkezünk a szükséges infrastruktúrával.   

Az idei évben intézményünkben összesen 6 óvodai és 6 bölcsődei csoportszoba, a hozzá 

tartozó gyermeköltözők és szociális helységek, fejlesztő szoba, zsibongó, irodák, nevelői-, 

dajka szoba található. Szobáink, kisegítő helységeink kihasználtsága magas. Csak hosszú 

egyeztetések és kompromisszumokkal tudjuk biztosítani, hogy a csoportok életterein túl az 

egyéni megsegítések és egyéb programok is megvalósuljanak (utazó pedagógusok, egyéb 

szakemberek fix órarendje, akik több intézményben is dolgoznak).Törvényi rendelkezés 

tartalmazza az előírt helyiségek, berendezési tárgyak, bútorok, felszerélési tárgyak jegyzékét, 

mellyel minden intézménynek rendelkeznie kell. Ennek értelmében óvodánk legjelentősebb 

hiányossága, hogy tornaszobával nem rendelkezünk. A kollégák a termek átrendezésével és 

csoportbontással oldják meg a mozgásfejlesztést. 

Tárgyi eszközök vásárlása esetén kikérjük a szakemberek tanácsát. Igyekszünk úgy bánni a 

ránk bízott anyagi forrással, hogy megkeressük a számunkra legkedvezőbb megoldást.  

Tárgyi feltételeink minősége megfelel a bölcsődei és az óvodai életkorú gyermekek 

neveléséhez, fejlesztéséhez. Gyermekeink jól felszerelt, esztétikus környezetben tölthetik 

mindennapjaikat. Ügyelünk a környezettudatosság, a környezetvédelem szempontjainak 

megfelelő tárgyi környezet kialakítására. Belső tereink hangulatosak, az itt dolgozók 

esztétikai érzékét tükrözik. Kollégáim „jó gazda” módjára vigyáznak a tagintézmények 

berendezéseire, helységeire, környezetére. 

Ki szeretném emelni az óvodai tagintézménynél a támogatók adakozását. Szülői 

támogatással az egyik csoportban új szőnyegek kerültek megvásárlásra, valamint 2022 

áprilisában Hollandiából óvodai bútoradomány (asztalokat, székekket, polcokat) érkezett. 

Két csoportszobában az asztalokat, egyben a székeket tudtuk kicserélni, valamint a polcok 

elhelyezésével három csoportszobában tovább tudtuk növelni a játékeszközök szisztematikus 

rendszerezését. 

A tagintézmények udvarai alkalmasak a szabad játékra, sokféle lehetőséget nyújtanak a 

mozgásra, valamint változatos tevékenységek, programok szervezésére. Az udvarok az 

alapvető játszóeszközökkel, hintákkal, csúszdákkal, homokozókkal, egyensúlyozó játékokkal 

várják a kicsiket. Az udvari játékok – jellemzően fából készültek – felújításuk, folyamatos 

karbantartásuk, javításuk elengedhetetlen. 

A karbantartási munkákat az óvoda, és a bölcsőde zárva tartási napjaira illetve a nyári zárás 

idejére szerveztük, amikor nem voltak gyermekek a tagintézményekben. 

Az idei nevelési évben mindkét tagintézményben jelentős felújítások voltak.  

A Tündérkert Bölcsődében az évek óta fennálló probléma, a IV. pavilon állandó beázása a 

tetőszigetelés folyamatos javítása ellenére is megmaradt.  

2022 márciusában átadásra került a a felújított bölcsőde, mely az alábbiakat tartalmazza:  

- a közforgalom elől zárt, belső útszakaszának teljes felújítása, új aszfaltburkolat építése, 

parkoló bővítése,  

- kerítés cseréje, létesítése, részleges festése,  

- térköves járdaburkolat létrehozása,  

- vízelvezetések biztosítása,  

- füvesítés és új növények telepítése, 

- akadálymentesítés kialakítása - akadálymentes parkoló, akadálymentes feljáró, valamint 

akadálymentes mosdó, 

- a teraszokra  6 db új árnyékoló felszerelése, 



 

 

- az épület belső festése és az ajtók mázolása.  

A tervezett új csoport indítása kapcsán, megtörtént a IV. pavilon teljes körű villanyszerelése, 

új lámpatestek felszerelése, PVC burkolás, részleges hideg burkolat felújítása. A közlekedő 

és folyosó is új PVC burkolatot kapott. 

2021. szeptemberében megtörtént a kötelezően előírt játszótéri eszközök biztonságosságának  

időszakos ellenőrzése, a Tisza Park Kft által. A szabványnak nem megfelelő eszközök hibái 

kijavításra, pótlásra  kerültek. 2022. februárjában a játszótéri eszközök, eltávolításra kerültek, 

helyette újak érkeztek pályázati forrásból. 

A” Bölcsődei fejlesztési program” tárgyú pályázati forrásból az új csoport kialakításához 

előírt, saját játszóudvar is elkészült, az előírásoknak megfelelően, így balesetmentes, 

biztonságos környezetet biztosítva a kinti játéktevékenységhez.  

A kültéri játékkészlet, teljesen megújult 3 homokozó kivételével.  A játszóudvarra telepített 

mozgásfejlesztők (6 db rúgós játék, 2 db fedett homokozó, 3 db babaház 2 db hajós vár, 

mozdony nyitott és fedett kocsival, mászóka, amőba)  egy játéktároló faház és mobil 

játékeszközök beszerzésével (teherautó, talicska, motorok, fűnyíró, autó, kerti szerszámok) a 

gyermekek számára egy ingergazdag környezet jött létre, mely a mozgásos tapasztalatok 

megszerzését segíti, és önfeledt játék lehetőséget biztosít.  A telepített játékok a jogszabályi 

előírásoknak megfelelnek. Vízpermetező is megvásárlásra került, ennek beépítése 

folyamatban van. Tündérkert Bölcsődénk szakmai programja alapján, kertészkedünk a 

kisgyermekekkel, megújultak magaságyásaink, illetve a leendő 7. csoport játszóudvara és a 

kiskert között 1 m magas kerítés létesült, valamint a régi 1 m-es térelválasztó kerítés is ki lett 

cserélve. Részleges kerítésfestés is történt. 

A pályázathoz kapcsolódó, 15/1998 (IV.30) NM rendelet 11. számú melléklete szerint előírt 

felszerelésjegyzék alapján összeállított lista értelmében, eszköz ellátottságunk teljes lett. A 

bölcsődei ellátáshoz szükséges, elavult eszközök lecserélődtek, korszerűekre, melyek 

megfelelnek a mai szakmai elvárásoknak. A csoportszobák és fürdőszobák bútorzatai teljesen 

megújultak, modern, korszerű, esztétikus képet mutatnak. Rengeteg új fejlesztőjáték és 

eszköz érkezett, egy új helyiséget is létrehoztunk, ahonnét minden csoport terve szerint 

kölcsönözhet játékokat. Tornaszobánk mászócentrummal, labdafürdővel és egyensúlyozó, 

érzékelő játékeszközökkel gazdagodott. A bölcsőde dolgozói, új zárható öltözőszekrényhez 

jutottak. A bölcsődevezetői iroda is, megfelelő iratszekrénnyel gazdagodott. Akadálymentes 

mosdó létesült az épületben. Elektromos eszközök vásárlására is volt lehetőség. Vasaló, 

mosógép, szárítógép, hűtőszekrény, porszívó, nyomtató és netbook szerepeltek a listán. A 

mostani felszereltséggel, a törvényi, pedagógiai előírások, a dolgozói, szülői és gyermeki 

elegedettség egyaránt teljesülnek. 

Sok segítséget kaptunk szülőktől, illetve mi magunk is sok újrahasznosítható anyagot 

biztosítottunk a foglalkozásokhoz.7 

A Százszorszép Óvodában a fenntartó támogatásával jelentős beruházás történt.  

Az évek óta húzódó udvarrendezés az idei évben elindult. Udvarunk tágas és többféle 

burkolattal ellátott: füves, növények által árnyékolt és szilárd burkolatú területek 

váltakoznak, melyek lehetőséget biztosítanak a szabad játékra, valamint sokfajta, változatos 

tevékenységek, programok szervezésére. Az idei évben az udvar szilárd burkolatú területe 
megújult, a megnövekedett térburkolat több és minőségibb lehetőséget biztosít az udvari élet 

színesítésére. Az udvar az alapvető játszóeszközökkel, hintákkal, csúszdákkal, 

homokozókkal, egyensúlyozó játékokkal várja a kicsiket, viszont a gyermeklétszámot 

tekintve ezek száma kevés, ezért további játékok telepítése szükséges lenne. Az óvoda 
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udvarának egy részét a nyári melegben nem lehet használni, mert az elmúlt években az 

árnyékot adó nagy fákat ki kellett vágatni, és a helyükre ültettet csemeték, még árnyékot nem 

biztosítanak. 

Egyes helységekben a tönkrement-gazdaságtalan izzókat energiatakarékos, ledes világításra 

cseréltük. Idővel az összes izzót le szeretnénk cserélni, várhatóan a következő nevelési évben 

is néhány lámpatest cserélye szükséges lesz.  

Intézményünk informatikai fejlesztése vezeték nélküli internethálózat kiépítésével az elmúlt 

nevelési évben megvalósult. További IKT eszközök - 3 db laptop - beszerzése szükséges 

lenne, ezáltal minden csoportnak saját gépe lenne, ami megkönnyítené az óvodapedagógusok 

szakmai munkáját. Új nyomtató beszerzése is lassan aktuálissá válik, mert gyakran 

meghibásodik, és nem kompatibilis a laptopokkal  

A munkavállalók munkájához szükséges tárgyi eszközök - székek - beszerzése is megtörtént.  

A szülők, és a helyi vállalkozók anyagi támogatását az idei évben is élveztük. Az épület előtti 

növényzet  egy része az elmúlt évben kiszáradt. A szülők részéről felajánlást kaptunk, amivel 

színesítettük az épület előtti virágágyást. Sajnos a gondos ápolás/öntözés ellenére a nyári 

melegben a növényzet egy része újból kiszáradt. A következő évben újból próbálkoznunk 

kell a növénytelepítéssel. 

Óvodában fejlesztendő / javítandó feltételek: 

- udvari játékok beszerzése, telepítése 

- IKT eszközök – laptopok, nyomtató - beszerzése, 

- munkavállalók munkájához szükséges tárgyi eszközök kiegészítése, 

- növénytelepítés 

6.2. Személyi feltételek 

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

A szakmai működéshez a személyi feltételek mindkét tagintézményben adottak. A 

pedagógusok/kisgyermeknevelők végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő-oktató munka 

feltételeinek, az óvodában a nemzetiségi neveléshez 2 óvodapedagógus német nemzetiségi 

végzettséggel rendelkezik.  

Az óvodában két fő, a bölcsődében egy fő vett részt minősítési eljárásban. Mindhárom eljárás 

online módon került megszervezésre. Az óvodapedagógusok is és a kisgyermeknevelő is  

nagyon jó eredménnyel teljesítették a minősítési követelményeket. (2023 januárjától egy fő – 

kisgyermeknevelő - Pedagógus I. fokozatba került, míg a másik két pedagógus - 2023 

januárjától Pedagógus II. besorolásba lép.)  

Egy pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésére 2021 novemberében került volna sor. Az emberi 

erőforrások minisztere 15/2020(XI.26.) EMMI határozata alapján, az országos pedagógiai-

szakmai ellemőrzési eljárások megszervezését és lebonyolítását a veszlyhelyzet időtartamára 

fel kell függeszteni, így a hagyományos módon, kontakt formában történő ellenőrzés 

elmaradt. 

Az intézmény színvonalas működése szoros együttműködést kívánt valamennyi dolgozójától. 

Az óvodai csoportokban két óvodapedagógus és egy dajka dolgozott. Az intézményvezető a 

kötelező óráit a „Mókus” német nemzetiségi csoportban töltötte. A pedagógiai asszisztensek 

a pedagógiai program megvalósulását, az „új” gyermekek és a BTMN-s, az SNI-s gyermekek 
csoportba integrálását, valamint az alkalmazottak gyakori hiányzása miatt a dajkai feladatok 

ellátásában segítettek.  

Személyi feltételként külsős gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus segíti a 

munkánkat. Óraszámuk korlátozott. Az SNI gyermekek logopédiai ellátását heti 4 órában 

saját forrásból a fenntartó biztosította. 2022 szeptemberétől az SNI ellátást saját forrásból 

kell majd a fenntartónak finanszíroznia. Az SNI gyermekek fejlesztéséhez, és a 

fejlődésükhöz szükséges tárgyi feltételek alapvetően biztosítottak, (terem, eszközök). 

Folyamatosan növekszik a BTMN gyermekek száma egyre és egyre több gyermeket kell 



 

 

vizsgálatra küldeni különböző nehézségek miatt. Ők mind különleges egyéni bánásmódot 

igényelnek, ami egyéni foglalkozást kíván. 

A bölcsődei ellátás szakmai minimum feltételeit a 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet módosításáról 1. sz. melléklete tartalmazza.  

- csoportonként kisgyermeknevelő: 2 fő 

- bölcsődei dajka (bölcsődei egységenként): 1 fő  

- 5 vagy több gyermekcsoport esetén további 2 fő kisgyermeknevelő 

Bölcsődénkben 6 csoport üzemel. Az EMMI rendelet figyelembe vételével az alkalmazotti 

létszám így: kisgyermeknevelő 14 fő, bölcsődei dajka 3 fő , 1 fő bölcsődevezető. 

2022 szeptemberétől, tervezetten új csoport indul bölcsődénkben, ahol 2 fő 

kisgyermeknevelő és további 1 fő bölcsődei dajka személye válik szükségessé. 

2022 év júniusában 1 kisgyermeknevelő kolléganőnk nyugdíjba vonult, március közepétől 

felmentési idejét töltötte. Az ő álláshelyét meghirdettük, helyére várjuk új munkatársunkat 

2022. július 1-jétől. Két  GYED-en lévő kolléganő jelezte, hogy 2022  június és júliusától 

szeretné, az ez időre járó szabadságát igénybe venni, és 2022 novemberében, decemberében 

munkába állnának. A 7. csoport indításával összefügésben 2 fő kisgyermeknevelő   személye 

megoldott. 

A bölcsődei dajka feladatokat, a törvényi előírásoknak megfelelően, pavilononként 1 fő 

nevelői munkát segítő munkatárs látta el. 

A bölcsődei dajkai feladatok mellett, a takarítást is ők végzik, az egész épületben és az udvar 

területén is, ami igen sok többlet feladattal jár.  Egyikőjük távolléte esetében 2 bölcsődei 

dajkának kell végezni, mind a 6 csoport dajkai feladatait és az épület teljes takarítását. 2022 

szeptemberétől, a 7. csoport nyitására, 1 fő bölcsődei dajka segíti munkánkat, aki 

áthelyezéssel kerül hozzánk a Százszorszép Óvodánkból. Minden bölcsődei dajkánk 

szakképzett. 

Egy csökkent munkaképességű munkavállalót alkalmazunk 4 órában a bölcsődében, az 

udvaros karbantartó feladatok elvégzésére. Takarító személyzettel, sajnos még nem 

rendelkezünk, de nagy segítséget jelentene, egy 4 órás munkatárs felvétele. A következő 

nevelési évtől a fenntartó engedélyezte számunkra az 1 fő 4 órás takarítói állást.8 

Az óvodatitkár az intézmény adminisztrációs feladatait látta el. 

2022 júliusától az IÖSZSZ megszűnésével mindegyik tagintézményünkben egy-egy konyhás 

munkakör lett kialakítva, az óvodában egy teljes állású, a bölcsődében egy 8 órás rehabos 

konyhás került felvételre.  

A közmunkaprogramban dolgozók nagy segítséget jelentettek az udvarok és az épületek 

rendben tartásában. Sajnos a Tündérkert Bölcsődében folyó munkához nem kaptunk olyan 

munkaerőt, aki megkönnyítette volna az alkalmazottak midennapi munkáját.  

A nevelési évben a humán erőforrás tekintetében jelentős változások voltak: míg az év elején 

kiemelt feladatot adott a közösségnek az új munkatársak közösségbe illeszkedésének segítése 

a nyugdíjazások és a hatodik csoport indítása miatt, addig az év végi változások a 

közösségtől való elengedést, nagyon nehezen élte meg.  
A tálalókonyhák óvodához/bölcsődéhez való tartozásával, a hatodik csoport bezárásával és 

az intézményátszervezéssel kapcsolatban jelentős átalakulásokat éltünk meg, melyek 

mindenkiben bizonytalanságot ébresztettek a jövő tekintetében. 2022 májusában egy 

alkalmazotti értekezleten Polgármester Úr megerősítette, hogy az intézményi átszervezés 

következtében különösen figyelni fognak arra, hogy minden jelenlegi dolgozónak 

munkalehetősége maradjon az óvodában. Két óvodapedagógus nem élt a lehetőséggel, ők új 
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helyen folytatják a munkát, egy óvodapedagógus a felkínált lehetőséget elfogadta, és a 

Szivárvány óvodában fog tovább dolgozni. A dajkai munkakörben foglalkoztatott kolléganő 

2022. augusztus 08-val visszakerült a Tündérkert bölcsődébe, ahol bölcsődei dajka 

munkakört tölt be.  

6.3. Szervezeti feltételek 

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

Fontosnak tartom a szervezeti kultúra alakítását, fejlesztését, amely az intézmény múltjából 

táplálkozik, áthatja a jelent és előkészíti a jövőt. Az intézmény eredményes vezetése csak 

társakkal együtt lehetséges, hiszen a feladatok szerteágazóak, a munka eredményessége és 

gördülékenysége érdekében azok megosztása elengedhetetlen. A munkatársak felelőssége és 

hatásköre meghatározott, melyek megfelelnek az SZMSZ-ben rögzítetteknek, és támogatják 

az adott feladat megvalósulását. A munkaköri leírásokat folyamatosan aktualizáljuk, az 

aktuális feladatok a munkatervekben kerülnek meghatározásra. 

A feladatelosztásnál figyeltünk a feladatok arányos és egyenletes elosztására, az egyének 

terhelhetőségének mértékére. A tervek elkészítése munkatársaink és partnereink bevonásával 

történt. Szervezeti kultúránkat a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, 

szabályok jellemezték, melyek a következők: 

- a gyermekek mindenekfelett álló érdekének biztosítása, 

- szép esztétikus környezetben nevelkedjenek a gyermekek és dolgozzanak a felnőttek, 

- egymás munkájának tiszteletben tartása, egymás szakmai útjának segítése, 

- nehéz helyzetben lévő gyermekek, családok és kollégák segítése. 

A nevelőtestület a munkájukat közvetlenül segítő dolgozókkal közösen a feladatokat 

megvalósította. A tagintézményekben dolgozók munkájára az együttműködés, a belső 

igényesség, a hatékonyság és az innovatít szemléletmód jellemző. Minden dolgozó 

lelkiismeretesen, aktívan részt vett a programok szervezésében és lebonyolításában. 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban 
elvárásoknak és a pedagógiai programban 
megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

Az intézmény stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan 

értékeli,  és  a  tartalmi  szabályozók  vagy  a  környezet  változása,  valamint  az  intézményi 

eredmények ismeretében felülvizsgálja, majd szükség esetén változtat a célok eléréséhez 

vezető tevékenységeken. A fenti folyamat az intézmény napi gyakorlatában jelen van. 

 

 A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, 

megvalósítása, intézményi eredmények 

A 2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint valósult meg: 

A bölcsődevezetővel együttműködve folyamatosan nyomon követjük a törvényi 

változásokat, melyek befolyásolják szabályozó dokumentumaink érvényességét. Szükség 

esetén kiegészítjük, módosítjuk azokat. 

Minden nevelési év elején megtörténik tevékenységeink ütemezése, ami az éves 

munkatervben, a munkaközösség munkatervében, a gyermekvédelmi felelős munkatervében 

és más fejlesztési tervekben is rögzítésre kerülnek. A tervek nyilvánossága biztosított. 

Humán erőforrásunk képzése és fejlesztése arra irányul, hogy szakmai tudásunk megfeleljen 

intézményünk jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 

8. Alapító okirat szerinti feladatellátás 

JELLEMZŐ ADATOK,  FÉRŐHELY KIHASZNÁLTSÁG  



 

 

A bölcsőde személyes gondoskodást nyújtó intézmény, a gyermekjóléti alapellátás része. 

A családban nevelkedő - 20 hetestől 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését végzi. A bölcsődét azok a kisgyermekek veszik igénybe, akiknek 

szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozásukat. 

Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat még 

a bölcsődében, amennyiben testi vagy fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 

nevelésre, a 4. életévének betöltését követő, augusztus 31-ig gondozható bölcsődénkben. 

(1997. XXXI. tv. 42§.(1).) 

A nevelési év elejétől a bölcsődei felvétel folyamatos volt, fogadtuk az érdeklődő szülőket és 

gyermekeket. 72 férőhelyen, 3 gondozási egységben, 6 csoportszobában gondoztuk a 

kisgyermekeket. 

Egy - egy csoportszoba 12 kisgyermek befogadására szolgál.9 

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 

A bölcsődei csoportok adatai 
Csoportok 2021.09.01. 

gyermekek 

létszáma 

2021.12.31. 

gyermekek 

létszáma 

2022.05.31. 

gyermekek 

létszáma 

Távozó 

gyerekek 

száma 

Érkező 

gyerekek 

száma 

Pillangó 7 9 12 2 7 

Méhecske 5 11 12 0 7 

Nyuszi  2 10 12 1 11 

Katica  6 11 12 3 9 

Süni 7 9 11 4 8 

Csiga 5 9 11 2 8 

összesen 32 59 70 10 50 

 

Az idei nevelési évben 6 csoportban, 72 férőhelyen neveltük a kisgyermekeket.  A TMPSZ 

által kiadott szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermek 1 fő volt. A 

kisgyermeknevelőink a gyermekek megfigyeléseire alapozva, a szülőkkel való megbeszélés 

során, több kisgyermeknél észleletek lemaradást a beszédfejlődés területén. A Tolna Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézményének utazó logopédusa látta el (2022 

januárjáig), a csoportból kiemelve, egyénileg a bölcsődében ezen gyermekek 

beszédfejlődésének indítását, felzárkóztatását, a nevelőkkel együttműködve. 

 

A bölcsődés gyermekek összetételének jellemzői 

Dombóvári Százszorszép ÓvodaTündérkert Böécsődéje 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 72 

Csoportok száma 6 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 1 

Korai fejlesztésben részesülő kisgyermekek száma 0 

3 vagy több gyermekes  14 

Tartósan beteg 2 

RGYVK részesülő gyermekek száma 5 

HH gyermekek száma 2 

HHH gyermekek száma 0 

Védelembe vett gyermekek száma (védelembe vett, családba fogadó gyám) 3 

Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 6 

 

Az idei nevelési évben is megkeresett a Családok Átmeneti Otthona, hogy náluk lakó, 

kisgyermeket nevelő édesanya kisgyermeke számára bölcsődei ellátást biztosítsunk.  A 

védelembe vett kisgyermekek közül, 2 fő határozata megszüntetésre került év közben. Egy 

kisgyermek 2022 tavaszán került bölcsődénkbe. Egy kisfiú esetében, többször is megkerestek 
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bennünket, hogy információt szolgáltassunk a kisgyermek viselkedésével és az édesanya 

együttműködésével kapcsolatosan. Időközben az édesanya úgy döntött, kiveszi gyermekét a 

bölcsődéből.  Velük kapcsolatosan esetkonferencián is részt vettem  

Egy csoportban, 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek jár bölcsődénkbe, 2020   októberétől, ő 

a 4. életévét betöltött augusztus 31-ig maradhat bölcsődénkben. Az Oktatási Hivatal felé való 

lejelentése, határidőig megtörtént. 

Korai fejlesztésben, részesülő kisgyermek, szakértői határozat alapján, nem volt.10 

Az óvoda, a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy a felvételi körzetben található, az 

érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Óvodába lehetőségeink figyelembevételével felvettük azokat a 2,5 éves gyermekeket, 

akiknek szülei ezt igényelték.  

Az óvodai csoportok gyermeklétszáma az év folyamán változott. A gyermekek körében 

jellemző volt a fluktuáció, nagy volt a családok városba, illetve az onnan elköltözése. 

Az óvodás gyermekek összetételének jellemzői 

Dombóvári Százszorszép Óvoda okt. 01. dec.31. máj.31. 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 150 150 150 

Csoportok száma 6 6 6 

Jogviszonnyal rendelkező 

gyermekek száma 

beóvodázási körzetben lakik 126 127 127 

nem a beóvodázási körzetben lakik 7 7 7 

Összesen 133 134 134 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel - - - 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők 

száma 
133 134 134 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

száma 
4 4 4 

Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport 

átlaglétszám fő/csoport 
22 22 22 

SNI-vel felszorzott gyermek-létszámmal számított csoport átlaglétszám: 

fő/csoport 
23 23 23 

Ebből, német nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma 37 39 40 

Étkező gyermekek száma 

térítés nélkül étkező 120 121 121 

térítéssel étkező 13 13 13 

Összesen 133 134 134 

étkezésben nem részesülő 

gyermekek száma 
- - - 

Bejáró gyermekek száma 6 6 6 

HH gyermekek száma 6 6 5 

HHH gyermekek száma 2 2 1 

Veszélyeztetett gyermekek száma 1 1 1 

Védelembe vett gyermekek száma  

(védelembe vett, családba fogadó gyám) 
1 1 1 

Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 25 25 6 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 10 11 17 

Gyógytestnevelésre járó gyerekek száma - - - 
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Az óvodás gyermekek statisztikai adatai 

Az óvodai csoportok adatai 

Sszám 
Az óvodai csoport 

neve 

a csoport 

típusa 
okt.01. 

SNI 

okt.01. 
dec.31. máj.31. 

SNI 

máj.31. 

1. Méhecske vegyes 24 2 24 24 1 

2. Süni vegyes 24 1 24 24 1 

3. Maci vegyes 23 - 22 22 1 

4. Mókus homogén 13 - 14 15 - 

5. Nyuszi vegyes 25 1 24 24 1 

6. Pillangó vegyes 24 - 25 25 - 

Óvodai tagintézmény összesen 133 4 134 134 4 

A bejáró gyermekek Attaláról, Döbröközről, Kapospuláról, Mágocsról és beóvodázási 

közretünkhöz tartozó Mászlonyról és Szarvasdról érkeztek. Több család vidékre költözött, 

ezért magasabb a bejáró gyermekek száma.  

Mászlonyból két gyermek utaztatását az Erzsébet óvoda segítségével oldottuk meg. Naponta 

biztosították a másik óvoda dolgozói a gyermekfelügyeletet és a gyermek szállítását.  

Intézményünk integrált nevelést folytat, ellátjuk a HH, a HHH az SNI és a BTMN 

gyermekek nevelését-oktatását. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztését a 

Tolna Megyei EGYMI szakemberei, a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgált Dombóvári 

Tagintézményének alkalmazottai, illetve külsős szakember - megbízási szerződéssel - látták 

el. A gyermekek fejlesztésében részt vevő pedagógusok szakmai tudással, szeretettel 

végezték a fejlesztő munkát. Óvodapedagógusaink, kisgyermeknevelőink együttműködtek a 

szakemberekkel, beszéltek a gyermek fejlődéséről, segítséget adtak a felzárkózáshoz. 

A logopédiai ellátást a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgált Dombóvári Tagintézményének 

utazó pedagógusa látta el, csoportjukból kiemelve foglalkozott a beszédhibás gyermekekkel. 

Személyi változás történt e tekintetben is az év folyamán, 2022 februárjától csak 6 gyermek 

ellátását tudta folytatni a szakszolgálat, a náluk jelentkező szakemberhiány miatt.  

A gyógytestnevelés szakember hiány miatt az óvodában ellátatlan maradt. 

Az idei a nevelési évben több gyermek egyéni fejlesztésben részesült a csoportokban, vagy 

csoportjaikból kiemelve. 

Név SNI /Szakértői bizottság 

által kiállított 

szakvéleménnyel 

rendelkező gyermekek/ 

BTM /Pedagógiai 

szakszolgálat által kiállított 

szakvéleménnyel 

rendelkező gyermekek/ 

Óvodapedagógusok 

javaslata alapján 

beválogatott tehetséges 

gyermekek  

 10.01. 05.31. 10.01. 05.31. 2021.09.01.-2022-05.31. 

Százszorszép T. 4 4 10 14 30 

Tündérkert B. 1 1 - - - 

INTÉZMÉNYSZERVEZET ,  ÁLLÁSHELY ÖSSZETÉTEL  
A gyermekek ellátásához, neveléséhez szükséges munkaköröket, az ellátandó feladatok 

teljesítéséhez szükséges alkalmazotti létszámot törvény határozza meg. A törvény alapján 

óvodánkban és bölcsődénkben az alábbi alkalmazotti létszámmal láttuk el feladatainkat: 

Alkalmazotti létszám a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményeiben 

Az intézményben betölthető munkakörök Fenntartó által engedélyezett álláshely 

Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Óvodapedagógus álláshelyek száma  13 fő 

Dajkai álláshely száma 6 fő 

Pedagógiai asszisztens álláshely száma 2 fő 

Óvodatitkár álláshely száma 1 fő 



 

 

Udvaros, karbantartó álláshely száma 1 fő 

Konyhás (2022.07.01-től) 1 fő 

Összesen 23 fő + 1 fő →24 fő 

Takarító álláshely száma 1 fő – rehab foglalkoztatott, napi 4 órában 

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 

Bölcsődevezető álláshelyek száma  1 fő 

Kisgyermeknevelő álláshelyek száma  14 fő 

Bölcsődei dajka álláshely száma 3 fő 

Konyhás (2022.07.01-től) 1 fő 

Összesen 18 fő+ 1 fő →19 fő 

Udvaros, karbantartó álláshely száma 1 fő – rehab foglalkoztatott, napi 4 órában 

Mindösszesen 
43 fő 

+ 2 fő (rehab  foglalkoztatott, napi 4 órában) 
 

Az intézmény megváltozott munkaképességű alkalmazottakat foglalkoztat, részmunkaidőben 

- napi 4 órában - a Százszorszép Óvodában 1 főt takarítónőként, valamint a Tündérkert 

Bölcsődében 1 főt karbantartóként.  

 
Intézményvezetés 

 Óvodavezető Óvodavezető-

helyettes 

Bölcsődevezető Munkaközösség-

vezető 

Kötelező óvodai 

foglalkozások 

száma 

10 óra/hét 24 óra/hét 

Nincs csoportban 

töltendő kötelező 

óra 

30+2 óra/hét 

TOVÁBBKÉPZÉSEK  
Szakmai továbbképzések 

A továbbképzés megnevezése 

 

Akkreditált Nem 

akkreditált 

Nevelőmunkát 

közvetlenül 

segítők 

továbbképzése 

Óra 

száma 

Részt 

vevők 

száma 

DiaPed X   5 1 

DiabMentor X   5 1 

Gyermekek agresszió erőszakmentes 

kezelése a pedagógus mindennapi 

gyakorlatb 

X   30 1 

Pedagógus Expo X   8 1 

Így tedd rá!  X   30 2 

ÁBPE – továbbképzés II.  X  60 1 

Bölcsődei megújító vezetőképzés X     

  

Lehetőségeinkhez mérten több továbbképzésen is részt vettünk, sajnos tájékoztatón és 

szakmai napon a személyes megjelenés mellőzése miatt nem tudtunk részt venni. 

A  VEZETŐI FELADATMEGOSZTÁS  
Óvodavezetés által ellátott feladatok, feladatmegosztás az SZMSZ szerint 

Óvodavezető Óvodavezető- helyettes Bölcsődevezető 

Neveléssel-oktatással lekötött heti 

munkaidő: 10 óra 

Felel  

- az intézmény szakszerű és 

törvényes működéséért, 

- az ésszerű és takarékos 

gazdálkodásért, 

- a pedagógiai munkáért, a 

nevelőtestület vezetéséért, 

- a nevelőtestület jogkörébe tartozó 

Neveléssel-oktatással lekötött heti 

munkaidő: 24 óra 

Vezetői feladatait az óvodavezető 

irányítása mellett végzi.  

Felel: 

- a pedagógusok és a nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítők 

munkájának irányításáért, 

- a pedagógusok és a nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítők 

Neveléssel-oktatással lekötött heti 

munkaidő: nincs 

Vezetői feladatait az óvodavezető 

irányítása mellett végzi.  

Felel: 

- a kisgyermeknevelők és a nevelő-

oktató munkát közvetlenül segítők 

munkájának irányításáért, 

- a kisgyermeknevelők és a nevelő-

oktató munkát közvetlenül segítők 



 

 

döntések előkészítéséért, 

végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért, 

- a pedagógus etika normáinak 

betartásáért és betartatásáért, 

-a gyermekvédelmi feladatok 

megszervezéséért és ellátásáért, 

- a nevelőmunka egészséges és 

biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért, 

- a munka- és balesetvédelmi, 

valamint tűzvédelmi előírások 

betartásáért,  

- a gyermekbalesetek 

megelőzéséért, 

- a gyermekek rendszeres 

egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséért, 

- a pedagógus-továbbképzési 

program és az éves beiskolázási 

terv elkészítéséért, a 

továbbképzéssel kapcsolatos 

feladatok végrehajtásáért, 

- a KIR-rel kapcsolatos 

feladatokért, 

- az intézményi szabályzatok 

elkészítéséért, a jogszabályi 

előírásoknak való folyamatos 

megfeleltetéséért, 

- az óvoda ügyintézésének, irat- és 

adatkezelésének, 

adattovábbításának 

szabályosságáért, 

- az intézmény képviseletéért, 

munkájának ellenőrzéséért 

 - a nevelőtestület és alkalmazotti 

értekezletek előkészítéséért, 

levezetéséért 

- a szünetek és a nevelés nélküli 

munkanapok alatti ügyelet 

megszervezéséért. 

- a helyettesítési beosztás 

elkészítéséért, 

- az alkalmazottak munkaidő 

nyilvántartásának vezetéséért, 

- szabadságok ütemezéséért és 

naprakész nyilvántartásáért, 

- az intézmény működéséhez 

szükséges jogszabályban előírt 

belső szabályzatok előkészítéséért, 

- a gyermekbalesetek 

megelőzéséért, 

- a gyermekek rendszeres 

egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséért, 

- a pedagógusok éves beiskolázási 

tervének előkészítéséért, 

- az óvoda ügyintézésének, irat- és 

adatkezelésének, 

adattovábbításának 

szabályosságáért, 

- a Szülői Közösség működésének 

segítéséért, 

- a nemzeti és óvodai ünnepek 

munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezéséért 

munkájának ellenőrzéséért 

 - a szak alkalmazotti értekezletek 

előkészítéséért, levezetéséért 

- a szünetek és a nevelés nélküli 

munkanap megszervezéséért. 

- a helyettesítési beosztás 

elkészítéséért, 

- az alkalmazottak munkaidő 

nyilvántartásának vezetéséért, 

- szabadságok ütemezéséért és 

naprakész nyilvántartásáért, 

- az intézmény működéséhez 

szükséges jogszabályban előírt 

belső szabályzatok előkészítéséért, 

- a gyermekbalesetek 

megelőzéséért, 

- a gyermekek rendszeres 

egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséért, 

- a kisgyermeknevelők éves 

beiskolázási tervének 

előkészítéséért, 

- az óvoda ügyintézésének, irat- és 

adatkezelésének, 

adattovábbításának 

szabályosságáért, 

- a bölcsődei Szülői Közösség 

működésének segítéséért, 

- a nemzeti és a bölcsődei ünnepek 

munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezéséért 

INFORMÁCIÓÁRAMLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDSZERES MEGBESZÉLÉSEK  
Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek biztosítása, a pedagógiai 

és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. 

A megfelelő információáramlás érdekében rendszerességgel és aktualitásnak megfelelően 

vezetői megbeszéléseket tartunk személyes találkozással, telefonon, vagy az internet adta adta 

lehetőség által. Az internet adta lehetőséget kihasználva kölcsönösen továbbítottuk a 

dokumentumokat, a szakmai anyagot és az egyéb információkat. 

A szóbeli/telefonos információáramlásban segítséget nyújtottunk egymásnak, melyben az 

óvodavezető-helyettes, a bölcsődevezető, a munkaközösség vezető és az óvodatitkár jelentős 

szerepet vállalt. 

A vezetői és a nevelőtestületi értekezletek tartalma szorosan kapcsolódott a munkatervben 

rögzített feladatokhoz.  

Feldolgozott témaköreink voltak: 

▪ adminisztrációs feladataink pontosítása, 

▪ szervezési feladatok megbeszélése tervezett programjainkhoz, 

▪ törvényi változások nyomonkövetése, 

▪ intézményi dokumentumok felülvizsgálata, kiegészítése, 

▪ aktualitások. 

Az óvodai értekezletek megtartása: 

▪ 3 alkalmazotti értekezlet:  nevelési évet nyitó,  



 

 

o intézményátszervezéssel kapcsolatos tájékoztatás (csak 

óvodai dolgozók) 

o nevelési évet záró, 

▪ 4 nevelési értekezlet:   nevelési évet nyitó,  

o félévi értekezlet,  

o “szorgalmi időszakot” záró értekezlet 

o nevelési évet záró értekezlet 

▪ Nevelőtestületi megbeszélések: havonta, illetve alkalomszerűen - tájékoztatás a 

következő hónap programjairól, illetve az aktualitásokról 

▪ Pedagógiai munkát segítőkkel megbeszélések: havonta, illetve alkalomszerűen 

NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJAI ÉS FELHASZNÁLÁSUK  
Dátum Felhasználás tárgya Felelős Résztvevők 

2022.01.21. Félévi nevelési értekezlet 

Benke Anita – belső továbbképzés 

Teufelné GÁ,  

Tapaszti É 

óvodai alkalmazotti 

közösség 
2022.03.16. Martonvásár -óvodamúzeum megtekintése Teufelné GÁ óvodai alkalmazotti 

közösség 

2022.06.16. Szorgalmi időszakot záró nevelési értekezlet 

 

Teufelné GÁ  alkalmazotti közösség 

2022.06.17. Szakmai nap Teufelné GÁ óvodai alkalmazotti 

közösség 

2022.08.22. Nevelési évet záró értekezlet Teufelné GÁ óvodai alkalmazotti 

közösség 

2021.04.21. Szakmai nap - bölcsőde Bálintné BK bölcsődei 

alkalmazotti közösség 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSS MŰKÖDÉSE  
Dátum Téma, tartalom Típus Dokumentum 

 

2021.09.16. 

- A munkaközösség megalakulása 

- Célok, feladatok meghatározása 

- Tanfelügyeleti ellenőrzés, minősítési, önértékelési 

eljárások megbeszélése 

Értekezlet Jegyzőkönyv 

2021.11.24. -Vezetői önértékelésre vonatkozó kritériumrendszer 

-Vezetői önértékeléshez szükséges dokumentumok 

egyeztetése 

Értekezlet Emlékeztető 

2021.12.16. - Vezetői önértékelés dokumentumelemzéséhez 

szükséges dokumentumok megbeszélése, felosztása, 

kérdések kiosztása 

Értekezlet Emlékeztető 

2022.01.21. - Féléves értékelés (megvalósult, nem megvalósult 

célok, feladatok) 

- Észrevételek, tapasztalatok megfogalmazása a 

fejlesztési tervkészítő programmal kapcsolatban 

- Második félévre vonatkozó feladatok meghatározása 

Értekezlet Jegyzőkönyv 

2022.03.03. - Beiskolázási terv /2022-2023-as nevelési évre), 

- Továbbképzési Program (2023-2028) ismertetése, 

elfogadása 

Értekezlet Jegyzőkönyv 

2022.03.24. - Interjú a vezetőtársakkal (Vezetői önértékeléshez) Interjú Emlékeztető 

2022.03.28. - Interjú a vezetővel (Vezetői önértékeléshez) Interjú Emlékeztető 

2022.05.19. - Vezetői önértékelés eredményei 

- Intézményi önértékelés kritériumrendszere 

- Intézményi önértékelés folyamatának megbeszélése, 

szükséges dokumentumok egyeztetése 

Értekezlet Emlékeztető 

2022.06.16. - Munkaközösség év végi értékelése 

- Folyamatban levő intézményi önértékelés feladatai 

Értekezlet Jegyzőkönyv 

2022.06.22. - Interjú a pedagógusokkal (Intézményi önértékeléshez) Interjú Emlékeztető 

2022.06.27. - Interjú a vezetővel (Intézményi önértékeléshez) Interjú Emlékeztető 

2022.08.22.  - Intézményi önértékelés eredményei Értekezlet Emlékeztető 



 

 

2022.08.30. - Intézkedési terv ismertetése, elfogadása Értekezlet Jegyzőkönyv 

TANKÖTELES GYERMEKEK ELLÁTÁSA  
Tanköteles gyermekek 

összes tanköteles korú gyermek 

 

a gyermek elérte az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettséget – 

iskolába ment 

további egy évig óvodai 

nevelésben maradt gyermek 
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A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megléte.  

AZ ÓVODAI ÜNNEPEK ,  HAGYOMÁNYOS PROGRAMOK  
Az ünnepek és hagyományok jelentős alkalmak a gyermekek óvodai, bölcsődei életében.  A 

közös élmények adják az óvodai élet, a bölcsődei élet varázsát, melyet az örömteli készülődés 

az ünnepek tevékeny várása előz meg. Ünnepeink, hagyományaink csak egy kicsi részét 

tagintézményi szinten, döntő többségét kizárólag a gyermekcsoportokban szerveztük. A 

kialakult pandémiás helyzetben, az óvoda ügyeleti rendben működött, a tervezett 

programjaikat csak részben tudtuk megvalósítani.  

Program Megvalósulás  Felelős 

Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Szeptember 

Őszi kirándulások A csoportok az óvoda környékén sétáltak, 

illetve a helyi kirándulóhelyekre kirándultak. 

Megfigyeléseket végeztek, mozgásos játékokat 

játszottak. A gyermekek gyakorolhatták, és 

alkalmazhatták környezetvédő, környezetszerető 

szokásokat, magatartásformákat. 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek, 

dajkák 

09. Madárvárta A gyermekek a helyi természeti terület élő és 

élettelen értékeivel ismerkedtek meg. 

Francz I 

Tapaszti É 

17. Takarítási világnap A gyermekek a felnőttekkel közösen 

kitakarították közvetlen környezetükben az 

óvoda udvarát, majd közös játékokkal 

köszöntötték a megszépült, tiszta környezetüket. 

Somogyi Á 

Tóthné KJ 

22. Autómentes világnap A városi programon való részvétel - 

nagycsoportosk - állomásokra tervezett 

ügyességi játékok. 

Kertészné BB 

Szitáné SB 

09.27-10.01. „Tele a 

kiskosár!”  

 

Hagyomány őrzés- és ápolás az udvaron. Színes 

programokat, kreatív tevékenységeket kínálva 

szerezhettek tapasztalatot a gyermekek a hét 

folyamán. Tudatosítottuk bennük, hogy ez egy 

népi hagyomány (Őszi gyümölcsök, szüretelés, 

préselés, must kostólása). 

Zámbó KE 

Miklós E 

30. Népmese világnapja Csoportszinten szerveztük meg a Népmesék 

világát, mellyel a mesék megszerettetése volt a 

célunk. 

Márkvár E 

Tóthné KJ 

Október 

01. A Zene világnapja A zeneiskolások koncertjének meghallgatása, 

mellyel a gyermekeknek zenei élményt 

kívántunk nyújtani. 

Miklós E 

Teufelné GÁ 

04. Állatok világnapja Állatok simogatásával tettük hangulatossá  a 

napot. Minden csoportba más és más állatka 

érkezett. Az állatok életmódjáról, 

környezetükről, hasznukról….beszélgettünk.  

A zsibongóban interaktív módon szerezhettek 

ismereteket a gyermekek – kbő képeségfejlesztő 

játékok segítségével. 

Francz IA 

Tapaszti É 

 



 

 

„Help Dombóvár” részére 142 kg eledelt 

gyűjtöttünk a szülők és a dolgozók 

támogatásával. 

12. „Fuss az óvodáért!” Jótékonysági futás az óvoda környékén, melyen 

jelenlegi és volt óvodásaink, szülők, sport 

egyesületek és támogatók vettek részt.  

Bárányné BJ 

Teufelné GÁ 

SZK-s szülők 

13.Színházlátogatás 

„Hamupipőke mesejáték” 

A középső és nagycsoportosok közös 

színházlátogatása a Tinódi Házba.  

Tartalmas, életkorhoz igazodó előadáson 

vehettek részt a gyermekek. 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek, 

dajkák 

20. Madárvárta A gyermekek a helyi természeti terület élő és 

élettelen értékeivel ismerkedtek meg. 

Madárgyűrűzés 

Francz I 

Tapaszti É 

13.Színházlátogatás 

„Holleanyó bábjáték” 

A középső és nagycsoportosok közös 

színházlátogatása a Tinódi Házba.  

Tartalmas, életkorhoz igazodó előadáson 

vehettek részt a gyermekek. 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek, 

dajkák 

November 

11. Márton-napi lampionos 

felvonulás 

A közös program a szülőkkel elmaradt a 

COVID-19 vírushelyzet miatt.  Csoporton belül  

a gyermekekkel készítettük el a lampionokat. 

A felvonulást intézményi szinten valósítottuk 

meg. 

Kertészné BB 

Tapaszti É  

Teufelné GÁ 

Fényképezkedés Rendelhető fotók készítése Taksonyi I 

Teufelné GÁ 

28. Adventi templomi 

hangverseny 

Elmaradt a COVID-19 vírushelyzet miatt Bárányné BJ  

Szitáné SB 

Teufelné GÁ 

December 

Adventi gyertyagyújtások 4 

alkalommal 

Ünnepi ráhangolódás  Kulcsár G 

Szitáné SB 

01.Mesedramatizálás 

„Sürgős levél” 

 

Óvónői meseelőadáson vehettek részt 

óvodásaink A magas létszám miatt két előadást 

szerveztünk. 

A bölcsődéseknek is előadták a színdarabot a 

kollégák.  

Tartalmas, életkorhoz igazodó előadáson 

vehettek részt a gyermekek. 

Tóthné KJ 

06. Mikulás Csoportonként külön készülődtek a Mikulás 

érkezésére. Meséket hallgattak, verseltek, 

kézműveskedtek. Köszöntötték a Mikulást, 

együtt örültek az ajándékoknak. 

Kontárné BSZ 

Teufelné GÁ 

Adventi vásár Jótékonysági vásár az óvoda javára Szitáné SB 

Teufelné GÁ 

óvoda dolgozói 

05. Betlehem megtekintése a 

belvárosban 

A gyermekek megtekintették a város ünnepi 

készülédését  

Francz I 

Tapaszti É 

13. Lucázás A néphagyományok felelevenítése. Francz I 

Márkvár E 

20. Közös ünnep a csoportban - ajándékozás 

Ünnepi ebéd 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek, 

dajkák 

Január        

Téli kirándulások Közeli parkokba, terekre sétáltak a csoportok, 

megfigyelték a téli környezetet. 

A gyerekek megismerkedtek a téli élővilággal, 

az állatok és növények téli életciklusával. 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek, 

dajkák 

Február 

02. Medve nap Játékos, mozgásos tevékenységek Taksonyi I 



 

 

Zámbó KE 

09.Színházlátogatás 

„Jancsi és Juliska zenés 

mesejáték” 

A középső és nagycsoportosok közös 

színházlátogatása a Tinódi Házba.  

Tartalmas, életkorhoz igazodó előadáson 

vehettek részt a gyermekek. 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek, 

dajkák 

18. Farsang A gyermekcsoportokban egész délelőttös 

farsangi játékokkal, jelmezes felvonulással zajló 

zenés mulatságra került sor. Talpalávató a 

Bolhazsák zenekar szolgáltatta. 

Bárányné BJ 

Kertészné BB 

25. Látogatás a Helytörténeti 

múzeumban  

A gyermekek a helyi értékekkel ismerkedtek 

meg. 

Francz I 

Tapaszti É 

Március  

01. Téltemetés az óvoda 

udvarán 

Jó hangulatú közös programmal tettük 

emlékezetessé ezt a délutánt. Az udvaron 

közösen elégettük a felöltöztetett szalmabábokat 

versek, mondókák kíséretében, jelezve a tél 

végét. 

Hagyományteremtés céljából szerveztük, az idei 

évben már a szülők is részt vehettek ezen az 

eseményen. 

Miklós E 

Zámbó KE 

09.Színházlátogatás 

„Csurgó zenekar 

gyermekkoncertje” 

A középső és nagycsoportosok közös 

színházlátogatása a Tinódi Házba.  

Tartalmas, életkorhoz igazodó előadáson 

vehettek részt a gyermekek. 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek, 

dajkák 

11. Március 15.  Csoportszinten került megszervezésre. 

A kisebbek a közeli szoborhoz tűztek zászlót, de 

a középsősök és a nagyok a Szigeterdőben 

énekelve, dalolva ünnepeltek. 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek, 

dajkák 

21.-23. „Víz vilgnapja” - 

témahét 

Vizes programok, játékok szervezése a 

csoportokban, udvaron. Vizes élőhelyek 

felkeresése, kísérletek végzése. Természetvédő, 

természetszerető magatartás, viselkedési forma 

alakítása. 

Taksonyi I 

Tapaszti É 

25. Néptáncfesztivál Elmaradt a COVID-19 vírushelyzet miatt Bárányné BJ 

Kertészné BB 

Miklós E  

Teufelné GÁ 

Zámbó KE 

26. Ovinyitogató Óvodánk bemutatkozása a leendő óvodásoknak 

és szüleiknek 

Szitáné SB 

Tapaszti É 

Április 

Magyar hét Nemzeti identitás erősítése  

12. Húsvét Az ünnepet megelőzően hagyományos húsvéti 

játékokat játszottak a gyermekek az óvodában, 

tojást díszítettek, a fiúk meglocsolták az óvoda 

leányait és női dolgozóit.  

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek, 

dajkák 

22. „Föld napja” Terveink szerint a Nyerges tóhoz kirándultunk 

volna, ahol különböző állomásokon a 

gyermekek ismereteket szerezhettek volna a 

természeti környezetünkről, az élővilágról. 

Sajnos az időjárás miatt a program elmaradt. 

Francz IA 

Márkvár E 

Tapaszti É 

25.-29. Német nemzetiségi 

hét - Trachttag 

Hagyományőrzés – hagyományápolás: 

Ismerkedés a német nemzetiségi viseletekkel. 

Nemzetiségi ruhába felöltözve, az óvoda 

környékén tettünk egy sétát. 

Kertészné BB 

Teufelné GÁ 

25.-29. Anyák napi 

játszóházak 

Közös játékra, együttlétre hívtuk az 

édesanyákat, végül kedves kis műsorral 

felköszöntöttük őket 

óvodapedagógusok,  

dajkák 

Május 

17. Madarak és fák napja A jeles nap alakalmából az óvoda udvarán egy Tapaszti É 



 

 

fát ültettünk hagyományteremtési szándékkal. A 

nagycsoportos – iskolába készülő gyermekek 

segédkeztek a fa ültatésében, a többiek figyelték 

a munkálatokat, hogy ők is majd egyszer 

hasonlóan cselekedjenek. A munka befejeztét az 

alakalomhoz illő énekekkel, körjátékokkal 

ünnepeltük meg. Gyakorolták a környezetvédő 

magatartás szokásait, szabályait. 

05.27.-06.03. Évzárók Minden csoport az éves dalos, mondókás, 

anyagából bemutat egy ízelítőt a szülőknek, 

vendégeknek. Elköszönés az iskolába menő 

gyermekektől. Közös zsúr az óvoda udvarán. 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek, 

dajkák 

Június 

07.-10. Gyermekhét  

„Százszorszép hét”  

Ovizáró – gyerekhét 

A hét minden napján színes, nagyon gazdag, 

színvonalas programokat kínáltunk a 

gyermekeknek.  

Sajnos az időjárás miatt a program elmaradt. 

óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek, 

dajkák 

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 

Szeptember 

Beszoktatás szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

Őszi séták csoportonként, terv szerint  folyamatos 

napirendbe ágyazva 

 

kisgyermeknevelők 

Október 

Beszoktatás szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

ÉKF megalakulás ÉKF megalakult, működik Bölcsődevezető 

Csapóné TZs 

őszi séták csoportonként, terv szerint  folyamatos 

napirendbe ágyazva 

kisgyermeknevelők 

zene-mese világnapja zene, mese hallgatás, ismerkedés a 

hangszerekkel, csoportonként, terv szerint  

folyamatos napirendbe ágyazva 

kisgyermeknevelők 

November 

Beszoktatás szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

Márton nap hagyomány ismertetése, kézműves foglalkozás, 

lámpáskészítés csoportonként, terv szerint  

folyamatos napirendbe ágyazva 

kisgyermeknevelők 

December 

Mikulás ünnep Mikulás érkezett a bölcsődébe, ajándékozás 

csoportonként, terv szerint  folyamatos 

napirendbe ágyazva 

kisgyermeknevelők 

Adventi Készülődés kézműves foglalkozás, mézeskalács sütés, közös 

karácsonyfa állítás, karácsonyi énekek mesék, 

csoportonként, terv szerint  folyamatos 

napirendbe ágyazva 

kisgyermeknevelők 

Január 

Beszoktatás szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

Február         

Farsangi  csoportonként, terv szerint  folyamatos 

napirendbe ágyazva farsangi készülődés, 

beöltözés, télűzés, dalok versek mondókák 

kíséretében 

kisgyermeknevelők 

Március 

Beszoktatás szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

Április 

Beszoktatás szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

Húsvét Húsvéti hagyományok kisgyermeknevelők 

Május 



 

 

Beszoktatás szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

Gyermeknapi délelőtt közös program az udvaron kisgyermeknevelők 

Állatsimogató közös program az udvaron kisgyermeknevelők 

 

A gyermekek, a szülők és egyéb partnereink elégedettek voltak, visszajelzéseik pozitívak.  

Egész év során a szülőket tájékoztattuk az intézményekben zajó eseményekről, programokról 

az óvoda, a bölcsőde zárt facebook oldalain keresztül. Programjainkat, eseményeinket 

fotókkal, rövid videókkal örökítettük meg. Az óvodában megvalósult programok, események 

képes beszámolóiból elkészítettük a „nevelési évkönyvet”. 

2022-ben, kiadásra került a Gyermekek Napközbeni Ellátásához Illeszkedő Standard 

Bölcsődei Ellátást Nyújtó Intézmények számára. Olyan szakmai iránymutatásokat, 

ajánlásokat fogalmaz meg, amelyek a jelenlegi szakmai anyag részben egy tovább 

fejlesztésnek tekinthető. Egy sokkal erőteljesebb minőségirányítási szemléletet képvisel, 

amely gyakorlati segítséget nyújt majd az számunkra a minőségi ellátáshoz, a 

minőségfejlesztéshez. Az alapvető pedagógiai tevékenységek minőségi követelményeit 

határozza meg, mely pontosabb támpontot ad munkánkhoz, az önértékeléshez és az 

önfejlesztési célok megfogalmazásához. A tevékenység standerdek átbeszélésre kerültek. 

Közös célunk, hogy munkánk átlátható, tervszerű és hatékony működése érdekében, az ehhez 

szükséges ellenőrzési és értékelési rendszert kidolgozzuk a szakmai irányelveknek 

megfelelően. Melynek tervezetét éves munkatervünk fogja tartalmazni. 

Munkánk során fontos, hogy a szülők és kisgyermekeik igényeit kielégítsük, a megváltozott 

elvárások szerint. Célunk, hogy megteremtsük a korszerű gondozás-nevelés feltételeit, az 

ellátás minőségét javítsuk, a hibákat feltárjuk, megszüntessük, a színvonalat emeljük. Ez 

fontos az ellátottak elvárásai, valamint a szakmai megfelelés elégedettségének szempontjából. 

Célunk, hogy elemezzük szakmai munkánk eredményességét, hogy intézkedést eszközöljünk 

a változásokra. 

Célunk: 

▪ a szülőkkel való együttműködés, támogatás 

▪ korszerű és szakszerű gondozás-nevelés biztosítása 

▪ az egyéni gyermeki szükségletek kielégítése 

▪ szakmai ismeretink, tudásunk bővítése 

▪ a munkatársak elégedettsége, motivációja11 

ELLENŐRZÉSEK 

BELSŐ ELLE NŐRZÉS  

Ellenőrzés 

dátuma 
Ellenőrzés típusa, tartalma, értékelése Kit ellenőrzött Ki ellenőrzött 

Dombóvári Százszorszép Óvoda 

2021.10. Az óvodapedagógusok adminisztratív 

munkájának ellenőrzése: csoportnaplók, 

felvételi-mulasztási naplók, nyilatkozatok 

vezetése 

óvodapedagógusok óvodavezető 

2021.10. A dajka takarítási munkájának ellenőrzése: 

higiénés követelmények betartása, védő-

munkaruha használata 

dajkák óvodavezető 

2022.11. Az óvodapedagógusok adminisztratív 

munkájának ellenőrzése: csoportnaplók, 

felvételi-mulasztási naplók vezetése 

óvodapedagógusok óvodavezető 

 
11 Bálintné Bende Klaudia – Bölcsődevezetői beszámoló a 2021-2022 es nevelési évről – 2022. július 1. 



 

 

2022.11. A dajka takarítási munkájának ellenőrzése: 

higiénés követelmények betartása 

dajkák óvodavezető 

2021.12.04. Hospitálás – Mókus csoport Taksonyi I óvodavezető 

2022.01. A dajka takarítási munkájának ellenőrzése: 

higiénés követelmények betartása, védő-

munkaruha használata 

dajkák óvodavezető 

2022.02. Az óvodapedagógusok adminisztratív 

munkájának ellenőrzése: csoportnaplók, 

felvételi-mulasztási naplók, gyermekek 

nyomonkövetési dokumentációjának vezetése 

óvodapedagógusok óvodavezető 

2022.02.09. Hospitálás – Méhecske csoport Szitáné SB óvodavezető, 

Kulcsár G 

2022.02.-03. Az óvodapedagógusok és a dajka gyakorlai 

munkájának megfigyelése/ellenőrzése: 

gyermekek reggeli fogadása, szabadjáték 

szervezése 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

óvodavezető 

2022. 

02.07.-19. 

Hospitálás – Mókus csoport 

Szakmai gyakorlat 

Záró foglalkozások 

Taksonyi I óvodavezető, 

Zámbó KE 

2022.03.02. Hospitálás – Maci csoport Somogyi Á óvodavezető, 

Tóthné KJ 

2022.03.-04. A dajka takarítási munkájának ellenőrzése: 

higiénés követelmények betartása 

dajkák óvodavezető 

2022.04.06. Hospitálás – Süni csoport Bárányné BJ óvodavezető, 

Miklós E 

2022.04.07. Hospitálás – Nyuszi csoport Márkvár E óvodavezető 

2022.04.05. Hospitálás – Mókus csoport Zámbó KE óvodavezető 

2022.05.10. Hospitálás – Méhecske csoport Kulcsár G óvodavezető, 

Szitáné SB 

2022.05.12. Hospitálás – Pillangó csoport Kertészné BB óvodavezető 

2022.05. Az óvodapedagógusok adminisztratív 

munkájának ellenőrzése: csoportnaplók, 

felvételi-mulasztási naplók vezetése 

óvodapedagógusok óvodavezető 

2022.05.19. Hospitálás – Pillangó csoport Tapaszti É óvodavezető 

2022.05.23. Hospitálás – Maci csoport Tóthné KJ óvodavezető, 

Somogyi Á 

2022.05.24. Hospitálás – Süni csoport Miklós E óvodavezető, 

Bárányné BJ 

2022.05.25. Hospitálás – Nyuszi csoport Francz IA óvodavezető 

2022.07.01. Konyhai feladatok ellátásának 

megfigyelése/ellenőrzése 

konyhalány óvodavezető 

2022.08.31. Az óvodapedagógusok adminisztratív 

munkájának ellenőrzése 

A dajka takarítási munkájának ellenőrzése 

óvodapedagógusok 

 

dajkák 

óvodavezető 

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 

A szakmai munka színvonala megfelelő volt, mindenki igyekezett az elvárásoknak megfelelően teljesíteni, a 

csoportjába járó kisgyermekek egyéni és életkori szükségleteit kielégíteni, önállóságra nevelni, ismeretet 

nyújtani. A feladatok ki lettek osztva, mindenki teljesítette vállalását.  

A kisgyermeknevelők adminisztratív munkájának ellenőrzése, csoportnaplók, gyermekek fejlődésének 

dokumentumai, gyakorlati munka ellenőrzése, gyermekek befogadása, szabadjáték tevékenység feltételeinek 

megteremtése megtörtént.  

A bölcsődei dajkák gyakorlati munkájának ellenőrzése, takarítás, gyermekek felügyelete, védőeszköz használat 

ellenőrzése megtörtént. 

 

 

 

 

 

 



 

 

KÜLSŐ E LLENŐRZÉ S  

Ellenőrzés 

dátuma 
Ellenőrzés típusa, tartalma, értékelése Kit ellenőrzött Ki ellenőrzött 

Dombóvári Százszorszép Óvoda 

2021.09.17. 
COVID-19 járvány miatti egészségügyi 

ellenőrzés 

Százszorszép 

Óvoda 

Vargáné Góman 

Mária 

Közegészségügyi 

Tanácsadó 

2021.10.06. Kártevőirtás 
Százszorszép 

Óvoda 
Halmai József 

2021.10.06. Kazán, hőszivattyú karbantartása 
Százszorszép 

Óvoda 
Géplak Kft. 

2021.10.20. Telefonvonalas mérés 
Százszorszép 

Óvoda 
GOND-X 

2021.10.20. Tűzriadó gyakorlat 
Százszorszép 

Óvoda 

Karádiné Kurcz 

Klára 

2021.10.21. 

Óvodák közegészségügyi felmérése, helyszíni 

szemle 

 

Százszorszép 

Óvoda 

Rupa Andrea 

Népegészségügyi 

Osztály 

2021.10.27. Tűzoltó készülékek ellenőrzése 
Százszorszép 

Óvoda 
Dombó-Coop Zrt. 

Bazsonyi Gábor 

2022.03.06. Telefonvonalas mérés 
Százszorszép 

Óvoda 
GOND-X 

2022.04.08. Kártevőirtás 
Százszorszép 

Óvoda 
Halmai József 

2022.04.13. Munkavédelmi helyszíni ellenőrzés 
Százszorszép 

Óvoda 
Geisz József 

2022.04.21. Munkavédelmi helyszíni ellenőrzés 
Százszorszép 

Óvoda 
Geisz József 

2022.04.25. Égéstermék- elvezetés ellenőrzése 

Százszorszép 

Óvoda 
Caminus 

Tűzeléstechnikai 

Kft. 

2022.05.04. 
COVID-19 járvány miatti egészségügyi 

ellenőrzés 

Százszorszép 

Óvoda 
Vargáné Góman 

Mária 

Közegészségügyi 

Tanácsadó 

2022.05.11. Munkabaleset miatti ellenőrzés 

Százszorszép 

Óvoda 
Vargáné Góman 

Mária 

Közegészségügyi 

Tanácsadó 

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 

2021.09.02. Játszótéri eszközök 
Tündérkert 

Bölcsőde 
Tiszapark 

2021. 

09.06-07. 
Bölcsőde működésének ellenőrzése 

Tündérkert 

Bölcsőde 

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

Szociális és 

Gyámügyi Osztály 

2021.09.06. Bölcsőde működésének ellenőrzése 
Tündérkert 

Bölcsőde 

Magyar Bölcsődék 

Egyesülete 

2021.09.07. 
Közegészségügyi, kémiai biztonsági és 

dohányzással kapcsolatos ellenőrzés 

Tündérkert 

Bölcsőde 

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Dombóvári Járási 

Hivatala 

Népegészségügyi 

Osztály 

2021.10.19. Gázmérő csere 
Tündérkert 

Bölcsőde 

E-ON Dél –

dunántúli 

Gázhálózati Zrt. 



 

 

2021.10.27. Tűzoltó Készülékek ellenőrzése 
Tündérkert 

Bölcsőde 

Dombó-Coop Zrt. 

Tűzoltó 

Készülékjavító 

Üzeme 

2021.11.12. Riasztó rendszer karbantartása, ellenőrzése 
Tündérkert 

Bölcsőde 
Gond-X Kft 

2022.03.31. Játszótéri eszközök ellenőrzése 
Tündérkert 

Bölcsőde 

HEXON-GOLD 

Tanácsadó, 

Szolgáltató Kft. 

2022.04.08. Riasztó rendszer karbantartása, ellenőrzése 
Tündérkert 

Bölcsőde 
Gond-X Kft 

2022.04.25. Égéstermék-elvezetők ellenőrzése 
Tündérkert 

Bölcsőde 

Caminus 

Tüzeléstechnikai 

Kft. 

2022.05.04. 
Pályázat megvalósulásának szakértői 

ellenőrzése 

Tündérkert 

Bölcsőde 

Magyar Bölcsődék 

Egyesülete 

szaktanácsadó 

2022.05.24. Bölcsődei felmérés-2022 munkatervi feladat 
Tündérkert 

Bölcsőde 

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Dombóvári Járási 

Hivatal 

Népegészségügyi 

Osztály 

2022.07.11. 

Élelmiszer-biztonsági ellenőrzés, 

szakhatósági felkérés alapján, szolgáltatói 

nyilvántartásba történő adatmódosítás ügyében 

Tündérkert 

Bölcsőde 

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Tamási Járási 

Hivatal  

Dombóvári 

Kirendeltsége 

2022.07.13. 

Szakhatósági eljárás keretében, helyszíni 

szemle  szolgáltatói nyilvántartásba történő 

adatmódosítás ügyében 

Jóváhagyás, akadálymentes parkoló mellé 

jelzőtábla kihelyezve legyen 

Tündérkert 

Bölcsőde 

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi 

Főosztály 

2022.07.13. 

Szakhatósági eljárás keretében, helyszíni 

szemle szolgáltatói nyilvántartásba történő 

adatmódosítás ügyében 

 

Jóváhagyás, kitétel villámvédelem kiépítése 

Tündérkert 

Bölcsőde 

Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Dombóvári 

Katasztrófavédelmi  

Kirendeltség 

2022. 

augusztus 

Az engedélyes adatainak módosítása a 

szolgáltatói nyilvántartásban, helyszíni szemle 

Tündérkert 

Bölcsőde 

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

A  SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS  

Dátum Megnevezése Tartalma 
Részt vevő 

szülők 

Részt vevő 

óvodapedagógusok 

2021. 

09.21.-23. 

Szülői értekezlet Tájékoztatás, első félévi 

programok 

szülők óvodapedagógusok 

2021. 

09.27. 

SzK megbeszélés Aktuális feladatok 

megvitatása, munkaterv 

elfogadása 

SZK tagok Tapaszti É 

Teufelné GÁ 

folyamatos óvodai csoportok 

messenger csoportjai 

Tájékoztatás, információk 

megosztása 
csoportos szülők 

óvodapedagógusok 

eseti fogadó órák  Egyéni konzultáció 

csoportokban 

érintett szülők óvodapedagógusok 

2022. 

02.14.-16. 

Szülői értekezlet Tájékoztatás, második 

félévi programok 

szülők óvodapedagógusok 

2022.05.19. SzK megbeszélés Aktuális feladatok 

megvitatása 

SZK tagok Tapaszti É 

Teufelné GÁ 



 

 

Intézményátszervezés 

2022. 

05.25.-06.03 

Csoportok évzárói  Közös program, 

nagycsoportosok 

elköszönése 

csoportos szülők óvodapedagógusok 

2022.06.28. Szülői értekezlet – 

Mókus csoport 

Tájékoztatás szülők óvodapedagógusok 

2022.06.29. Szülői értekezlet – 

Maci csoport 

Tájékoztatás szülők óvodapedagógusok 

2022.08.24.  Szülői értekezlet Leendő ovisok szüleinek 

tájékoztatása 

leendő ovisok 

szülei 

óvodapedagógusok 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás ismét a „régi” formában valósulhatott meg. A járványügyi 

szabályok fokozott betartásával a személyes kapcsolat eredményesnek bizonyult. A szülőkkel 

való kapcsolat hatékonyabbá tette óvodai nevelésünket. A Szülői Közösséggel támogató az 

együttműködésünk, a személyes támogatáson túl anyagilag is segítették az óvodát és az 

alapítványt. 

Külső kapcsolatok  

Külső partnarainkkel való kapcsolattartás 

 Dátum Megnevezése Tartalma Helye 

Fenntartó folyamatos Megbeszélések, 

egyeztetések 

Részvétel a testületi 

üléseken, bizottsági 

meghallgatásokon,  

egyeztetéseken 

Polgármesteri 

Hivatal, 

Tinódi Ház 

napi Megbeszélések, 

egyeztetések 

Az intézmény gazdasági és 

személyi ügyek intézése 

Inegrált ÖSzSz 

alkalomszerű Rendezvények, 

programok 

Részvétel egymás 

rendezvényein,  

a program megvalósulásának 

segítése 

A program 

szervezésének 

helyszíne 

Kaposvári POK folyamatos Tájékoztatás, 

egyeztetések, 

szakmai 

tanácsadás 

Információkérés, továbbítás, 

tájékoztatás programokról 

továbbképzésen való 

részvétel 

Szakmai segítség igénylése 

Óvoda,  

telefon, email 

Nemzetiségi POK folyamatos Tájékoztatás, 

egyeztetések 

Információkérés,  

tájékoztatás programokról, 

továbbképzésen való 

részvétel 

Óvoda,  

telefon, email 

Tolna Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

folyamatos Megbeszélés, 

egyeztetés a 

szakszolgálattal 

 

Kapcsolat erősítése a két 

intézmény között,  

időpontok egyeztetése a 

vizsgálatokról és a heti 

fejlesztésekről 

Óvoda,  

TMPSZ Dombóvári 

Tagintézménye 

alkalomszerű Egyeztetés a 

szakszolgálattal, 

a szakértői 

bizottsággal 

Vizsgálati kérelem, 

szakvélemény kérése,  

- gyermekek fejlettségi 

állapotának 

megállapításához 

- iskolaérettségi vizsgálathoz 

- gyermekek megfigyelése a 

közösségben   

Óvoda,  

TMPSZ Dombóvári 

Tagintézménye 

2021.10.21. Értekezlet Tájékoztatás az 

iskolaérettségről 

TMPSZ Dombóvári 

Tagintézménye 



 

 

Dombóvári ESZI 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Központ 

alkalomszerű/ 

szükség 

szerint 

Megbeszélések, 

egyeztetések 

Gyermekek óvodai 

helyzetével kapcsolatban 

felmerült sorozatos 

problémák  

Kormányhivatal, 

ESZI Családsegítő 

és Gyermekjóléti 

Központ, 

Óvoda 

folyamatos Óvodai 

támogató 

szolgáltatás 

Szociális segítő munkatárs - 

tanácsadás szülőknek, 

pedagógusoknak, 

esetmenedzselés 

Óvoda, 

telefon 

 

Tolna Megyei 

Gyerm.védelmi 

Központ és 

Területi 

Gyerm.védelmi 

Szakszolgálat  

alkalomszerű/ 

szükség 

szerint 

Megbeszélések, 

egyeztetések 

Gyermekvédelmi egyeztető 

megbeszélések, 

esetkonferenciák 

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Járási Hivatala 

Egészségügyi 

Szakszolgálat 

eseti Védőnői 

látogatás 

Tájékozódás a gyermekek 

tisztaságáról,  

fejtetvesség szűrése  

Óvoda 

 

évente egyszer Orvosi/ 

fogorvosi 

vizsgálat 

Részvétel az éves 

egészségügyi 

felülvizsgálaton -gyermekek 

Óvoda 

 

Alkalmassági/ 

tüdőszűrés 

Részvétel a kötelező orvosi 

vizsgálaton - alkalmazottak 

Üzemorvosi 

rendelő, 

Tüdőgondozó 

Iskolákkal 2021.10.01. Zeneiskola Zeneiskolások koncertje a 

világnap alkalmából 

Óvoda 

2021. ősz Óvónői 

látogatás az 

elsős 

osztályokban 

Az iskolába ment 

gyermekek meglátogatása, 

nyomon követése,  

a látottak megbeszélése 

DJAÁI 

2022.03. Iskolák 

bemutatkozása 

A város minden iskolájának 

bemutatkozása, 

segítségnyújtás az 

iskolaválasztáshoz 

Szóróanyag, amit 

továbbítottunk a 

szülőknek 

2022. 03.24. Sportverseny az 

iskolákban 

Játékos feladatok szervezése 

az iskola dolgozói által a 

tanköteles korú 

gyermekeknek 

DJAÁI 

2022.05.24. Zeneiskola Zeneiskola bemutatkozása – 

interaktív program  

Óvoda 

Tinódi Ház alkalomszerű 

 

Szervezett 

programokon,  

rendezvényeken 

való részbvétel 

Színházlátogatás, 

 

Színházterem,  

 

ESZI 

Aranysziget 

Idősek Otthona 

Támasz Otthon 

- - - - 

Dombóvári 

Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

2021.10. Megbeszélés, 

egyeztetések 

Márton-nap megbeszélése Német Ház 

Szuhay 

Sportcentrum 

2021. 10. Közös sport 

rendezvények 

Jótékonysági 

sportrendezvényen való 

részvétel 

Óvoda 

Óvodai, bölcsődei nevelésünk hatékonyságát a partnereinkekkel való személyes kapcsolat 

fenntartása segítette. 



 

 

GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁS A  
A gyermekvédelmi feladatokat vezetői felügyelettel, éves terv alapján a gyermekvédelmi 

felelősök látták el.   

A gyermekvédelmi felelősök figyelemmel kísérték a csoportokba járó gyermekeket, 

folyamatos kapcsolatot tartottak az óvodapedagógusokkal, a kisgyermeknevelőkkel. A 

tagintézmények és a jelzőrendszer intézményei között jó az együttműködés. 

A  GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK  NYOMON KÖVETÉSE  
A gyermek fejlődésének nyomon követése 

Korcsoport Időpont Feladat Tartalom 

Beszokó 

kiscsoportos 

óvodába 

lépéskor 

- a gyermek 

fejlődésének nyomon 

követése a 

nevelőtestület által 

összeállított 

megfigyelési, mérési 

anyag segítségével, 

- írásbeli rögzítése, 

- a szülő tájékoztatása, 

- fejlesztési javaslatok 

megfogalmazása 

 

-Anamnézis lap kitöltése 

január - „A beilleszkedés tapasztalatai” dokumentum 

kitöltése 

Kiscsoporttól, 

iskolakezdésig 

 

január 

 

 május 

- a gyermek fejlődésének mutatói (érzelmi,- 

szociális,- értelmi, - beszéd,- mozgásfejlődés), 

valamint a pedagógiai programban 

meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos 

egyéb megfigyelések, 

- gyermekrajz/családrajz 

- a gyermek fejlődését segítő megállapítások, 

intézkedéseket, az elért eredmény rögzítése, 

- amennyiben a gyermeket szakértői bizottság 

vizsgálta, a vizsgálat megállapításai, a 

fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló 

intézkedésre tett javaslatainak rögzítése, 

- a szakértői bizottság felülvizsgálatának 

megállapításai, 

- a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzések. 

SZÜLŐI IGÉNYEKRE ALAPOZOTT SZOLGÁLTATÁSOK  
Szülői igényekre alapozott szolgáltatások 

Program 

melnevezése 
Feladat Tartalom 

Résztvevők 

száma 
Helyszín Időpont 

Hittan 

Ismerkedés a 

katolikus 

tanításokkal 

Játékos hitoktatás:  

Gyermekléptékű 

hitélet közvetítése 

36 fő 

Százszorszép 

Óvoda 

fejlesztőszoba 

hetente  

TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOK  
Óvodai tehetséggondozás 

Műhely 

elnevezése 
Feladat Tartalom 

Résztvevők 

száma 
Helyszín Időpont 

Népi 

gyermekjáték és 

néptánc 

Magyarságtudat 

erősítése, népi 

hagyományokkal 

való ismerkedés, 

néptánc, 

zenei képességek 

fejlesztése 

Játékos tánctanulás, 

időjóslás, jeles 

napokkal való 

ismerkedés. 

25 
csoportszoba/

zsibongó 
hetente 

Német 

nemzetiségi tánc 

Nemzetiségi 

identitástudat 

formálása, 

hagyományőrzés, 

nemzetiségi 

táncokelsajátítása, 

zenei képességek 

fejlesztése 

Játékos tánctanulás, 

nemzetiségi 

hagyományokkal 

való ismerkedés. 

Hagyományőrzés, 

tánc koreográfiák 

elsajátítása 

25 csoportszoba hetente 



 

 

A járványügyi szabályok betartásával az idei évben csak egy tehetséggondozó műhelyt 

tudtunk szerevezni. Ez a csoport egy gyermekközösségből került ki. A tehetségműhelybe 

olyan gyermekek kerültek be, akik jobban érdeklődtek az adott tevékenység iránt vagy zenei, 

készségük, mozgásuk kimagasló. Örömmel vettek részt ezeken a foglalkozáson. A 

fellépéseinkhez a népviseletet intézményünk biztosítja. 

GYERMEKBALESETEK  

Gyermekbalesetek  

Nyolc napon 

túl gyógyuló 

sérüléssel járó 

gyermek 

balesetek 

száma 

A fenntartó 

értesítése a 

megtörtént 

balesetekről 

Súlyos gyermek 

balesetek  

száma 

A gyermek 

balesetet követően 

megtett szükséges 

intézkedés 

A Szülői Közösség 

képviselőjének 

részvételét a 

gyermek 

balesetek 

kivizsgálásában az 

óvoda lehetővé tette 

2 - - 

A gyermekek 

figyelmének 

felhívása a helyes 

mozgásformákra 

- 

 

Az intézményben a nyitvatartási időben biztosítottuk a gyermekek, felügyeletét, védelmét. 

Olyan környezetet teremtettünk, mely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, 

magatartási formák kialakítására. A nevelési év elején az óvodapedagógusok elmondták, 

bemutatták a helyes játékeszközhasználatot. A gyermekek fejlettségi szintjüknek megfelelően 

elsajátították a balesetvédelmi szabályokat.  

Folyamatosan ellenőriztük az eszközök balesetmentességét. Az udvari játszótéri eszközök 

felújítása folyamatos, a balesetveszélyes játékokat lezártuk, nem használhatták a gyermekek. 

A Tündérkert Bölcsődében gyermekbaleset szerencsére nem fordult elő. Az óvodában a 

nevelési év folyamán 2, nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleset történt. 

9. 2021/2022 nevelési év eredményei 
A tárgyi feltételek folyamatos fejlesztésére, bővítésére törekedtünk mindkét intézményben. 

Az intézmény tárgyi erőforrásainak növeléséhez hozzájárult Dombóvár Város 

Önkormányzata; a Százszorszép Alapítvány (óvoda), a Jövő emberkéje Alapítvány 

(bölcsőde); több magánszemély - akik anyagi és fizikai segítséget nyújtottak - és az óvoda, a 

bölcsőde minden dolgozója, akiknek a mindennapi önzetlen munkája lehetővé tette a 

fejlesztések megvalósulását.   

Mindkét intézményben a 2021-es és a 2022-es költségvetési évre tervezett fejlesztések 

időarányosan - 2022. augusztus 31-ig - megvalósultak. 

10. Vezetői munka értékelése 
A közösen megfogalmazott elveket és értékeket következetesen képviseltük. Igyekeztünk a 

nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítására. A pandémiás időszakban kolléganőim nagyon 

jól helyt álltak, bizonytalanság érezhető volt, de egymást támogatva, erősítve áthidaltuk a 

kialakult helyzetet. 

Elsődleges célom a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek védelme, tiszteletben tartása. 

További célom volt, innovatív munkára törekvő, csapatszellemben gondolkodó közösség 

kialakítása. A szakmai munka és az elért eredmények azt igazolják, hogy mind a 



 

 

nevelőtestület, mind a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 

felelősségteljesen végezték munkájukat. Kölcsönösen elfogadtuk egymás építő javaslatait és 

segítettünk a tervek megvalósításában. Munkánkat áthatotta a gyermekek elfogadása, 

tiszteletben tartása, szeretete. A kollektíva elmondása szerint ebben a nevelési évben volt a 

legjobb az összetartás, a legzökkenőmentesebb a munkavégzés. A „csapat” 

összekovácsolódott.12 

A gyermekek eredményes fejlődésének érdekében az ismételten jelentkező pandémiás 

helyzetre tekintettel együttműködtünk a családokkal, az iskolákkal, a szakszolgálattal, az 

egészségügyi szolgáltatókkal, a gyermekorvosokkal, a családsegítő képviselőivel, a 

fenntartóval, a nemzetiségi önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel. 

Dombóvári Százszorszép Óvoda 

Terület Fejlesztésre vonatkozó rövid- és 

középtávú elképzeléseim 
Megvalósult 

Részben 

megvalósult 

Nem valósult 

meg 

Humán 

erőforrás  

Szakmai ismeretek bővítése (külső-belső 

továbbképzés, önfejlesztés) 
▪    

Egyéni, szakmai kompetenciák felszínre 

hozása, erősítése  
▪    

Felelősségi rendszer működtetése ▪    

Csoportonként a megfelelő személyi 

feltételek biztosítása  
▪    

Új kolléga mellé mentor kinevezése, 

vagy 

Új kolléga beilleszkedésének segítése 

▪    

A dolgozó korrekt értékelése ▪    

Tárgyi 

erőforrás 

Intézményfejlesztés (épület) ▪    

Eszközellátottság bővítése 

(csoportszobai) 
 ▪   

Eszközellátottság bővítése (udvari)   ▪  

A felnőttek munkavégzéséhez szükséges 

eszközök biztosítása 
▪    

Gazdálkodásfo

rrásbővítés 

Hiánylista bevezetése információszerzés 

céljából 
  ▪  

Pályázati lehetőségek kihasználása   ▪  

Anyagi lehetőségek felmérése ▪    

A működéshez szükséges eszközök 

beszerzése, biztosítása 
▪    

A rendelkezésre álló pénzeszközök 

előírásszerű felhasználása 
▪    

Gyermekvé- 

delmi 

feladatok 

A rászoruló családok segítése, 

támogatása 
▪    

Kapcsolattartás a helyi gyermekvédelmi, 

családvédelmi szervekkel, külső 

szakemberek bevonása 

▪    

Gyermek-és családvédelmi feladatok 

ellátása minden óvodapedagógus részéről  
▪    

Az esetmegbeszéléseken való részvétel ▪    

Gyermekek 

integrálása 

Munkaközösség, ill. munkacsoport 

működtetése 
▪    

Kapcsolattartás a helyi szakemberek, 

szakfeladatokat ellátó intézmények 

vezetőivel, alkalmazottaival 

▪    

 
12   Tapaszti Éva – Intézményvezető-helyettesi beszámoló a 2021-2022es neveléi évre – 2022.június 15. 



 

 

A gyermekek mielőbbi szakemberhez 

való irányítása  
▪    

Az esetmegbeszéléseken való részvétel ▪    

Partneri 

kapcsolat 

Részvétel más intézmények által 

szervezett programon, szakmai napon  
  ▪  

Partnerekkel a kapcsolat kialakítása, 

fenntartása 
▪    

A törvényes és 

jogszerű 

működés 

biztosítása 

Pedagógus és intézmény ellenőrzési és 

minősítési rendszerrel való ismerkedés 
▪    

Dokumentáció folyamatos vezetése ▪    

Az alapdokumentumok felülvizsgálata, 

hozzáférhetőségeinek biztosítása 
▪    

A dolgozók személyi anyagának 

felülvizsgálata, vezetése 
▪    

A továbbképzések nyilvántartásának 

felülvizsgálata, vezetése 
▪    

A KIR program alkalmazása ▪    

Munkaterv, Beszámoló elkészítése, 

elfogadása 
▪    

 

Fenntartói döntésre a dombóvári önkormányzati óvodákat átszervezték, ennek következtében 

2022. szeptember 1-től intézményünk beolvad a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

intézményébe. 

 

Köszönöm jelenlegi és volt munkatársaim bizalmát, támogatását, színvonalas szakmai 

munkáját. Köszönöm, hogy az elmúlt években mind emberi, mind szakmai munka 

tekintetében sokat tanulhattam tőlük. Külön köszönetet szeretnék mondani a Tündérkert 

Bölcsőde vezetőjének a harmónikus közös munkáért és munkatársainak, hogy 

megismerhettem a bölcsődében folyó tartalmas munkát.  

Meggyőződésem, hogy csakis közös munkával érhető el a gyermekek kiegyensúlyozott, derűs 

nevelése, fejlesztése, gondozása.  

 

 

 

 

 

Dombóvár, 2022. augusztus 22.      

 

 

Teufelné Glaub Ágnes 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 

a 2021/2022 nevelési év munkájának értékelése 

 

1.A feltételek fejlődése (a nevelési év során megvalósultak bemutatása) 

1.1.Tárgyi feltételek (forrás megjelölése)  

1.1.1.Épület 

2021 júniusában, Dombóvár Város Önkormányzata Bölcsődefejlesztési pályázatot adott be, 

mely sikeres elbírálásban részesült. 

A pályázati forrás 96 millió Ft, az Önkormányzati hozzájárulás 14 millió Ft, így összesen 110 

millió Ft-ból valósult meg a beruházás. A Bölcsőde közforgalom elől zárt, belső 

útszakaszának teljes felújítására került sor. Új aszfaltburkolat, parkoló bővítés, kerítés cseréje, 

létesítése, részleges festése, térköves járdaburkolat, vízelvezetések biztosítása, füvesítés és új 

növények telepítése is történt. Az akadálymentesítés is megtörtént, akadálymentes parkoló 

kialakítása mellett, a főbejárat felől feljáró készült, melyen keresztül könnyen megközelíthető 

az újonnan kialakított akadálymentes mosdó. 

A Bölcsőde összes járdaszakasza térköves burkolatot kapott, a nagy játszóudvar, valamint a 

kis elkerített udvarrészek.  

A teraszokra  6 db új árnyékoló került felszerelésre. 

Az épületben teljes belső festés történt, az ajtók is mázolásra kerültek.  

A tervezett új csoport indítása kapcsán, megtörtént a IV. pavilon  teljes körű villanyszerelése, 

új lámpatestek felszerelése, PVC burkolás, részleges hideg burkolat felújítása. A közlekedő és 

folyosó is új PVC burkolatot kapott. 

A IV. pavilon tetőszigetelésévnek folyamatos javítása mellett is, sajnos tapasztalok leázást 

továbbra is.    

  

1.1.2.Udvar 

2021. szeptemberében megtörtént a kötelezően előírt játszótéri eszközök biztonságosságának  

időszakos ellenőrzése, a Tisza Park Kft által. A szabványnak nem megfelelő eszközök hibái 

kijavításra, pótlásra  kerültek. 2022. februárjában a játszótéri eszközök, eltávolításra kerültek, 

helyette újak érkeztek pályázati forrásból. 

A” Bölcsődei fejlesztési program” tárgyú pályázati forrásból az új csoport kialakításához 

előírt, saját játszóudvar is elkészült, az előírásoknak megfelelően, így balesetmentes, 

biztonságos környezetet biztosítva a kinti játéktevékenységhez.  

A kültéri játékkészlet, teljesen megújult 3 homokozó kivételével.  A játszóudvarra telepített 

mozgásfejlesztők (6 db rúgós játék, 2 db fedett homokozó, 3 db babaház 2 db hajós vár, 

mozdony nyitott és fedett kocsival, mászóka, amőba)  egy játéktároló faház   és mobil 

játékeszközök beszerzésével (teherautó, talicska, motorok, fűnyíró, autó, kerti szerszámok) a 

gyermekek számára egy inger- gazdag környezet jött létre, mely a mozgásos tapasztalatok 

megszerzését segíti, és önfeledt játék lehetőséget biztosít.  A telepített játékok a jogszabályi 

előírásoknak megfelelnek. Vízpermetező is megvásárlásra került, ennek beépítése 

folyamatban van. Tündérkert Bölcsődénk szakmai programja alapján, kertészkedünk a 
kisgyermekekkel, megújultak magaságyásaink, illetve a leendő 7. csoport játszóudvara és a 

kiskert között 1 m magas kerítés létesült, valamint a régi 1 m-es térelválasztó kerítés is ki lett 

cserélve. Részleges kerítésfestés is történt. 

  

1.1.3.Eszközellátottság 

A pályázathoz kapcsolódó, 15/1998 (IV.30) NM rendelet 11. számú melléklete szerint előírt 

felszerelésjegyzék alapján összeállított lista értelmében, eszköz ellátottságunk teljes lett. A 



 

 

bölcsődei ellátáshoz szükséges, elavult  eszközök lecserélődtek, korszerűekre, melyek 

megfelelnek a mai szakmai elvárásoknak. A csoportszobák és fürdőszobák bútorzatai teljesen 

megújultak, modern, korszerű, esztétikus képet mutatnak. Rengeteg új fejlesztőjáték és eszköz 

érkezett, egy új helyiséget is létrehoztunk, ahonnét minden csoport terve szerint kölcsönözhet 

játékokat. Tornaszobánk  mászócentrummal, labdafürdővel és egyensúlyozó, érzékelő 

játékeszközökkel gazdagodott. A bölcsőde dolgozói, új zárható öltözőszekrényhez jutottak. A 

bölcsődevezetői iroda is, megfelelő iratszekrénnyel gazdagodott. Akadálymentes mosdó 

létesült az épületben. Elektromos eszközök vásárlására is volt lehetőség. Vasaló, mosógép, 

szárítógép, hűtőszekrény, porszívó, nyomtató és netbook szerepeltek a listán. A mostani 

felszereltséggel, a törvényi, pedagógiai előírások, a dolgozói, szülői és gyermeki elegedettség 

egyaránt teljesülnek. 

 

2. Személyi feltételek alakulása, változása a nevelési évben 

 

2.1. Gyermeklétszám alakulása 

A bölcsőde személyes gondoskodást nyújtó intézmény, a gyermekjóléti alapellátás része. 

A családban nevelkedő - 20 hetestől 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését végzi. 

Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat még 

a bölcsődében, amennyiben testi vagy fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 

nevelésre, a 4. életévének betöltését követő, augusztus 31-ig gondozható bölcsődénkben. 

(1997. XXXI. tv. 42§.(1).) 

A bölcsődét azok a kisgyermekek veszik igénybe, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem 

tudják biztosítani a napközbeni gondozásukat.  

A nevelési év elejétől a bölcsődei felvétel folyamatos volt, fogadtuk az érdeklődő szülőket és 

gyermekeket. 

72 férőhelyen, 3 gondozási egységben, 6 csoportszobában gondoztuk a kisgyermekeket. 

Egy - egy csoportszoba 12 kisgyermek befogadására szolgál.  

 

- gyermekbalesetek (mikor, milyen okból, intézkedés) 

 

Gyermekbaleset szerencsére nem fordult elő, igyekeztünk baleset és veszélymentes 

környezete teremteni, folyamatos felügyelet biztosítani a kisgyermekek számára 

 

- létszám alakulása 

 

A nevelési év első felében 6 csoportban, 72 férőhelyen neveltük a kisgyermekeket.  A 

TMPSZ által kiadott szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermek 1 fő 

volt. A kisgyermeknevelőink a gyermekek megfigyeléseire alapozva, a szülőkkel való 

megbeszélés során, több kisgyermeknél észleletek lemaradást a beszédfejlődés területén. A 

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézményének utazó logopédusa 

látta el, a csoportból kiemelve, egyénileg a bölcsődében ezen gyermekek beszédfejlődésének 

indítását, felzárkóztatását, a nevelőkkel együttműködve. 

 
Csoportok 2021.09.01. 

gyermekek 

létszáma 

2021.12.31. 

gyermekek 

létszáma 

2022.05.31. 

gyermekek 

létszáma 

Távozó 

gyerekek 

száma 

Érkező 

gyerekek 

száma 

Pillangó 7 9 12 2 7 

Méhecske 5 11 12 0 7 

Nyuszi  2 10 12 1 11 

Katica  6 11 12 3 9 



 

 

Süni 7 9 11 4 8 

Csiga 5 9 11 2 8 

összesen 32 59 70 10 50 

 

A 2021/2022-as nevelési évben, 6 csoportban folyt a nevelés.  Szeptembertől, a szülővel 

történő folyamatos, fokozatos beszoktatás egész évben zajlott.  

Évközben 10 kisgyermek távozott óvodába, 50 kisgyermek felvételére került sor.  

 

- a  kisgyermekek összetételének jellemzői 
maximálisan felvehető gyermeklétszám 72 

Csoportok száma 6 

sajátos nevelési igényű gyermekek száma 1 

korai fejlesztésben részesülő kisgyermekek száma 0 

3 vagy több gyermekes  14 

tartósan beteg 2 

RGYVK részesülő gyermekek száma 5 

HH gyermekek száma 2 

HHH gyermekek száma 0 

Védelembe vett gyermekek száma  

(védelembe vett, családba fogadó gyám) 
3 

Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 6 

 

Az idei nevelési évben is megkeresett a Családok Átmeneti Otthona, hogy náluk lakó, 

kisgyermeket nevelő édesanya kisgyermeke számára bölcsődei ellátást biztosítsunk.  A 

védelembe vett kisgyermekek közül, 2 fő határozata megszüntetésre került év közben. Egy 

kisgyermek 2022 tavaszán került bölcsődénkbe. Egy kisfiú esetében, többször is megkerestek 

bennünket, hogy információt szolgáltassunk a kisgyermek viselkedésével és az édesanya 

együttműködésével kapcsolatosan. Időközben az édesanya úgy döntött, kiveszi gyermekét a 

bölcsődéből.  Velük kapcsolatosan esetkonferencián is részt vettem  

Egy csoportban, 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek jár bölcsődénkbe, 2020   októberétől, ő 

a 4. életévét betöltött augusztus 31-ig maradhat bölcsődénkben. Az Oktatási Hivatal felé való 

lejelentése, határidőig megtörtént. 

Korai fejlesztésben, részesülő kisgyermek, szakértői határozat alapján, nem volt. 

 

2.2. Dolgozói létszám alakulása 

 

A bölcsődei ellátás szakmai minimum feltételeit a 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet módosításáról 1. sz. melléklete tartalmazza.  

- csoportonként kisgyermeknevelő   2 fő 

- bölcsődei dajka (bölcsődei egységenként)  1 fő  

- 5 vagy több gyermekcsoport esetén további 2 fő kisgyermeknevelő 

Bölcsődénkben 6 csoport üzemel. Az EMMI rendelet figyelembe vételével az alkalmazotti 

létszám így, 

kisgyermeknevelő 14 fő, bölcsődei dajka 3 fő , 1 fő bölcsődevezető. 

2022 szeptemberétől, tervezetten új csoport indul bölcsődénkben.  

-2 fő kisgyermeknevelő  

-1 fő bölcsődei dajka személye válik szükségessé.  

 

 



 

 

2.2.1.Kisgyermeknevelők létszámának alakulása a nevelési évben 

 

2022 év júniusában, 1 kisgyermeknevelő kolléganőnk, nyugdíjba vonult, március közepétől 

felmentési idejét töltötte.  Az ő álláshelyét meghirdettük, helyére várjuk új munkatársunkat 

2022. július 1-jétől. Két  GYED-en lévő kolléganő jelezte , hogy 2022  június és júliusától 

szeretné ,az ez időre járó szabadságát igénybe venni, 2022. novemberében, decemberében 

munkába állnának. A 7. csoport indításával összefügésben, 2 fő kisgyermeknevelő   személye 

megoldott.  

 

2.2.2. Bölcsődei dajka létszám alakulása 

 

A bölcsődei dajka feladatokat, a törvényi előírásoknak megfelelően, pavilononként 1 fő 

nevelői munkát segítő munkatárs látta el. 

A bölcsődei dajkai feladatok mellett, a takarítást is ők végzik, az egész épületben és az udvar 

területén is, ami igen sok többlet feladattal jár.  Egyikőjük távolléte esetében 2 bölcsődei 

dajkának kell végezni, mind a 6 csoport dajkai feladatait és az épület teljes takarítását. 2022 

szeptemberétől, a 7. csoport nyitására, 1 fő bölcsődei dajka segíti munkánkat, aki 

áthelyezéssel kerül hozzánk, Százszorszép Óvodánkból. Minden bölcsődei dajkánk 

szakképzett. 

 

2.2.3. Egyéb foglalkoztatottak (csökkent munkaképességű) 

 

2021. márciusától, egy csökkent munkaképességű munkavállalót alkalmazunk 4 órában a 

bölcsődében, az udvaros karbantartó feladatok elvégzésére. Takarító személyzettel, sajnos 

még nem rendelkezünk, de nagy segítséget jelentene, egy 4 órás munkatárs felvétele. A 

következő nevelési évtől, a fenntartó engedélyezte számunkra, az 1 fő 4 órás takarítói állást. 

2022. július 1-től, a tálalókonyha személyzete, 1 fő 8 órás konyhai kisegítő átkerül 

intézményünk személyi állományába. 

 

3. Nevelőmunka, a Pedagógiai program megvalósításának értékelése 

3.1.Megvalósult fejlesztések, innovációk a nevelési év során 

 

A hosszúra nyúlt beszoktatási időszak után, tervszerűen, felépítve megkezdődött a nevelési 

munka. A foglalkozások a munkaterv, haviterv  szerint, spontán játéktevékenység keretein 

belül, valósultak meg a szakmai program alapján, az évszakok, aktualitások, ünnepek 

figyelembevételével. Az év nem indult zökkenőmentesen, sok volt a betegség, a 

beszoktatások ütemezésén többször kellett változtatni. A nevelési év 2. felében, megkezdődött 

beruházások kivitelezés, ez idő alatt az ellátást folyamatosan biztosítottuk.  Elsőként, a IV. 

pavilon felújítására került sor, majd a már működő pavilonokat átcsoportosítottuk, az üres 

csoportszobákba, így próbáltuk biztosítani a zavartalan működést a bölcsőde épületében. Az 

akadálymentes mosdó kialakítása nem érintette közvetlenül a csoportok mindennapi életét.   A 

bölcsőde játszóudvarának, korszerűsítése és az új játékok telepítésével összefüggően, az 

udvarrész részleges elszigetelésével, átcsoportosítással megoldható volt a kisgyermekek  

szabadlevegőn való tartózkodása.  A parkoló kiépítése és az útburkolati munkák kapcsán, 

felmerülő parkolási nehézségek, áthidalhatók voltak a bölcsőde épületén kívül található 

parkolási lehetőségekkel felajánlásával. A 3 hónapos kivitelezés során fennálló 

kellemetlenségek (zaj, rezgés, folyamatos pakolás, szervezés, költözés, munkafolyamatok) a 

dolgozókat a szülőket és kisgyermekeik mindennapjait kissé megnehezítették, mindannak 

ellenére, hogy a folyamatos  tájékoztatás a megvalósult és az ezzel járó kellemetlenségek, 

változások kapcsán.  A dolgozók mindnyájan erőn felül teljesítettek, hogy a mindennapi 



 

 

gondozási-nevelési munkát, valamint nevelői munkát segítők, folyamatos viszonylag 

zavartalan ellátást biztosítsanak. A pakolások, költözések megszervezésére, kivitelezésére 

minden esetben a kisgyermekek ellátást követően kerülhetett sor. Mindenki a projekt lezárását 

várta. A fejlesztéssel nem csak a gyermekek környezete, hanem az itt dolgozó személyzet 

munkakörülményei is javultak. Kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai programra, tartalmi 

fejlesztésére, foglalkozások tervezésére és a továbbképzésre. 

A tárgyi beszerzések a szakmai programnak megfelelően kerültek tervezésre, összhangban a 

pályázati felhívás céljaival. Korszerűsödtek a berendezési tárgyak, játékeszközök, a hiányzó 

tárgyi feltételek pedig biztosításra kerültek, a játszóudvar szinte teljes egészében megújult, 

amelyek a hatékonyabb ellátást, dolgozói elégedettséget, szülői elvárások elégedettséget, jobb 

munkakörülményeket, együttesen szolgálják. 

A szakmai program és nevelési terv szerint  tudtuk biztosítani, a 20 hetes kortól-3 éves korig a 

kisgyermekeke napközbeni ellátástát. 

A folyamatos bölcsődei adaptáció, valamint a fejlesztések kapcsán felmerült kellemetlenségek 

miatt, programjaink nem mind valósulhattak meg, hiszen a csoportok nehezen álltak össze, 

sokat kellett vigasztalni, egyenként sok figyelmet szentelni a gyermekekre. Az új hely 

megszokása, a nem állandó tárgyi feltételek, megnehezítették a nevelői munkát. A saját 

kisgyermeknevelő rendszer jó működött, munkatársaim minden kisgyermek fejlődését végig 

kísérték, differenciáltak, az életkori és egyéni igények, szükségletek mellet nevelték, 

gondozták a kisgyermekeket.  Családi programjaink elmaradtak.  

-Ének-zenei nevelés 

-Irodalmi nevelés 

-Mozgás fejlesztés 

-Környezeti nevelés 

-Alkotás, művészeti nevelés 

 

Egyéb programok. 
Program Megvalósulás  Felelős 

Szeptember 

Beszoktatás Szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

Őszi séták csoportonként, terv szerint  folyamatos 

napirendbe ágyazva 

kisgyermeknevelők 

Október 

Beszoktatás Szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

ÉKF megalakulás ÉKF megalakult, működik Bölcsődevezető 

Csapóné Till Zsuzsanna 

őszi séták csoportonként, terv szerint  folyamatos 

napirendbe ágyazva 

kisgyermeknevelők 

zene-mese világnapja zene, mese hallgatás, ismerkedés a 

handgszerekkel, csoportonként, terv szerint  

folyamatos napirendbe ágyazva 

kisgyermeknevelők 

November 

Beszoktatás Szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

Márton nap  hagyományismertetése, kézműves 

foglalkozás, lámpáskészítés csoportonként, 

terv szerint  folyamatos napirendbe ágyazva 

kisgyermeknevelők 

December 

Mikulás ünnep Mikulás érkezett a bölcsődébe, ajándékozás 

csoportonként, terv szerint  folyamatos 

napirendbe ágyazva 

kisgyermeknevelők 

Adventi Készülődés kézműves foglalkozás, mézeskalács sütés, 

közös karácsonyfa állítás, karácsonyi énekek 

kisgyermeknevelők 



 

 

mesék, csoportonként, terv szerint  

folyamatos napirendbe ágyazva 

Január 

Beszoktatás Szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

Február         

Farsangi  csoportonként, terv szerint  folyamatos 

napirendbe ágyazva farsangi készülődés, 

beöltözés, télűzés, dalok versek mondókák 

kíséretében 

kisgyermeknevelők 

Március 

Beszoktatás Szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

Április 

Beszoktatás Szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

Húsvét Húsvéti hagyományok kisgyermeknevelők 

Május 

Beszoktatás Szülővel történő folyamatos beszoktatás kisgyermeknevelők 

Gyermeknapi délelőtt Közös program az udvaron kisgyermeknevelők 

Állatsimogató Közös program az udvaron kisgyermeknevelők 

 

2022-ben, kiadásra került a Gyermekek Napközbeni Ellátásához Illeszkedő Standard 

Bölcsődei Ellátást Nyújtó Intézmények számára. Olyan szakmai iránymutatásokat, 

ajánlásokat fogalmaz meg, amelyek a jelenlegi szakmai anyag részben egy tovább 

fejlesztésnek tekinthető. Egy sokkal erőteljesebb minőségirányítási szemléletet képvisel, 

amely gyakorlati segítséget nyújt majd az számunkra a minőségi ellátáshoz, a 

minőségfejlesztéshez. Az alapvető pedagógiai tevékenységek minőségi követelményeit 

határozza meg, mely pontosabb támpontot ad munkánkhoz, az önértékeléshez és az 

önfejlesztési célok megfogalmazásához. A tevékenység standerdek átbeszélésre kerültek. 

Közös célunk, hogy munkánk átlátható, tervszerű és hatékony működése érdekében, az ehhez 

szükséges ellenőrzési és értékelési rendszert kidolgozzuk a szakmai irányelveknek 

megfelelően. Melynek tervezetét éves munkatervünk fogja tartalmazni. 

Munkánk során fontos, hogy a szülők és kisgyermekeik igényeit kielégítsük, a megváltozott 

elvárások szerint. Célunk, hogy megteremtsük a korszerű gondozás-nevelés feltételeit, az 

ellátás minőségét javítsuk, a hibákat feltárjuk, megszüntessük, a színvonalat emeljük. 

Ez fontos az ellátottak elvárásai, valamint a szakmai megfelelés elégedettségének 

szempontjából. Célunk, hogy elemezzük szakmai munkánk eredményességét, hogy 

intézkedést eszközöljünk a változásokra. 

Célunk: 

o a szülőkkel való együttműködés, támogatás 

o korszerű és szakszerű gondozás-nevelés biztosítása 

o az egyéni gyermeki szükségletek kielégítése 

o szakmai ismeretink, tudásunk bővítése 

o a munkatársak elégedettsége, motivációja 

 

3.2.Nevelési területek értékelése 

3.2.1. Egészséges életmódra nevelés 

Étkezések szokás-szabályrendszere kialakult. A kisgyermekek naponta többször kaptak nyers 

zöldséget, gyümölcsöt. A kanállal étkezést elsajátították.  

A higiénés szokásokat, szépen alkalmazzák. Étkezésnél szalvétát használnak, azt eldobják. 

Kezüket, arcukat egyedül mossák, szappant használnak, egyedül törölköznek. Szájöblítést 

egyedül végzik, igénylik is, több-kevesebb sikerrel. Zsebkendőt használnak, eldobják. 



 

 

Igényük van a tiszta, esztétikus ruházatra. Mozgás, játékos testmozgás a mindennapi élet 

része. Időjárás  és évszak függően biztosítottuk a feltételeket. 

 

3.2.2. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

Igyekeztünk a bölcsődébe kerüléssel, adaptációval járó szorongást, érzelmi 

megnyilvánulásokkal kapcsolatos nehézségeket csökkenteni. Derűs, nyugodt légkört 

alakítottunk ki a csoportokban, érzelmi biztonságot, stabilitást, nyújtottunk a kisgyermekeke 

számára. Az egyéni szükségleteket igyekeztünk kielégíteni a kisgyermekek egyéni és életkori 

sajátosságainak, pillanatnyi érzelmi állapotának megfelelően. Az én tudat fejlődését 

elősegítettük. A társas kapcsolatok, együttélés szabályait elfogadtattuk. Tolerancia, empátia, 

nyitottság jellemezte ennek elősegítését. Igyekeztünk sok lehetőséget biztosítani a társakkal, 

nevelőkkel való közös élmény megszerzésére. 

 

3.2.3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 

A kisgyermekek életkorához, egyéni fejlettségéhez mérten, napi szinten fejlesztettük őket. A 

kommunikáció a fő eszköz az emberi kapcsolatokban, de a szituációknak is fontos szerepe 

van a szavak megértésénél. Igyekeztünk tisztán, jól érthetően, beszélni, kérdéseikre választ 

adni. A verbális nonverbális eszközöket összehangoltan használni, a  napi szinten megjelenő, 

versek, mesék, mondókák révén, megindítani beszédjüket, fejleszteni szókincsüket. 

 

3.3. Gyermeki tevékenységi formák értékelése 

3.3.1. Játék 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb örömszerző tevékenysége, így a 

bölcsődei nevelés leghatékonyabb eszköze is, amely segíti a gyermekeket a világ 

megismerésében és elfogadásban, elősegíti a testi, érzelmi és szociális fejlődésüket. 

Igyekeztünk elég teret, időt, nyugodt légkört, változatos tárgyi feltétételt biztosítani a 

kisgyermekek számára az elmélyült játéktevékenységhez. A kisgyermekek igényei és helyzet 

függvényében, kezdeményeztünk, vállaltunk szerepet a játékban, mintát nyújtottunk, az 

önkéntes szabad játék tevékenységhez. Ismeret nyújtottunk, tapasztalatszerzési lehetőségeket 

biztosítottunk, melyben a gyermek örömét leli, kibontakozhat, elősegíti fejlődését. A 

csoportszobákat ennek megfelelő pedagógiai szempontok alapján rendeztük be, mely 

változatos a korosztálynak megfelelő játszó színtereket biztosított.  

 

3.3.2. Verselés, mesélés, kommunikációs játékok 

Értelem, érzelem, gondolkodás, emlékezet, képzelet, fejlődésére egyaránt hatással van, a 

mindennapi bölcsődei nevelés fontos része. Tervezetten, spontán, ünnepek, évszakok, 

projektek kapcsán, rengeteg bensőséges, kommunikációs helyzetet teremtetünk, vers, mese, 

képeskönyv nézegetés, kitalált történetek formájában. A gyermekek is szívesen meséltek 

családjukról, mindennapi eseményekről, élményeikről. Saját készítésű, lapozók, mesekönyvek 

is készültek a csoportokba. 

 

3.3.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Az ének, mondóka, ritmikus szöveg mondása, dúdolgatás, zenehallgatás napi szinten jelen 

volt csoportjainkban. Az ünnepek, évszakok, tervezetek kapcsán, a gyermekek érzelmi 

állapotához, hangulatához igazodó vagy általuk kért népdalok, énekek, mondókák jelentek 

meg. Személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben, rengeteg lehetőség adódott. Formáltuk, 

felkeltettük zenei ízlésüket, gátlásaik feloldottuk, figyelmet, koncentrációt, beszédet 

fejlesztettünk.  

 

 



 

 

3.3.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Az alkotás, rajzolás, festés, mintázás feltételeit heti rendszerességgel biztosítottuk, a rajzolást 

napi szinten. Bölcsődés gyermekeinkre a firkakorszak jellemző, szabálytalan, vonalak körök. 

Zsírkrétát, aszfaltkrétát, festéket, színes ceruzát, különböző mintázásra alkalmas eszközöket 

biztosítottunk számukra. Az eszköz lehetett saját kezük, ujjuk, szivacsok, formák, nyomdák, 

anyagok. A lényeg a különböző technikák, mintanyújtás, öröm és tapasztalatszerzés, képzelet, 

kreativitás, fejlesztésére irányult. Ragasztás, gyurmázás, tépés, sodrás mind-mind megjelentek 

tevékenységeinkben. Elismeréssel, dicsérettel, alkotásuk megbecsülésével segítettük 

személyiségük fejlődését. 

 

3.3.5. Mozgás 

A legalapvetőbb életszükséglet, a harmonikus mozgás kialakítása. A kisgyermekek saját 

késztetésén, kezdeményezésén alapul. Megteremtettük azokat a személyi, tárgyi, szervezési és 

nevelési feltételeket a megfelelő napirendet, melynek segítségével a gyermekek szabadon 

mozoghattak, miközben biztonságban érezték magukat, elegendő időt kaptak a mozgásra, a 

különféle mozgásformák gyakorlására, újak elsajátítására, megfelelően fejlődhetett 

mozgáskoordinációjuk. Igyekeztünk elég, teret, időt, helyet, eszközt biztosítani, bent a 

csoportszobákban, tornaszobánkban és az udvaron, a szabad levegőn tartózkodás feltételei 

mellett. 

Figyeltünk a veszélyforrások elhárítására, balesetmentes, folyamatos felügyelet mellett. A 

manipuláció, finommotorika és nagy mozgások fejlesztésére egyaránt hangsúlyt fektettünk.  

 

3.3.6. Külső világ tevékeny megismerése 

 A gyermeke saját tapasztalataira építjük a külső világ megismerését. Az udvaron, séták 

alakalmával, projektjeink kapcsán, heti rendszerességgel tervezetten, de mindennapi szinten is 

nevelésünk része környezetünk megismerése. Beszélgetésre, tapasztalatszerzésre, érzékelésre, 

nézegetésre, hangutánzásra épült. Állatok megfigyelése, megfogása, simogatása, hangok 

utánzása növények, természeti jelenségek, időjárás-öltözködés kapcsolata környezetünk 

megismerése, évszakok, közlekedés, család, közösségek, csoportok. Szívesen beszéltek ők is  

környezetükről.  

 

3.4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének fejlesztésének értékelése 

(SNI, tehetséges, HH/HHH gyermek) 

 

2020 októberétől 1 fő SNI-s kisgyermek járt bölcsődénkbe, ő 2022  augusztus 31-el, 4 éves 

korábban óvodába távozik, megérett az óvodai nevelésre.  1 kisgyermek esetében, fejlettsége 

alapján, a szülővel közösen kezdeményeztük kisgyermeke alapvizsgálatát a TMPSZ 

Dombóvári Tagintézményében. A kisgyermek vizsgálata tavasszal meg is történt. A vizsgálat 

során megállapítást nyert, hogy a kisfiú felzárkóztatására van szükség, hogy óvodát 

kezdhessen, így korai fejlesztésben fog részesülni a következő nevelési évben. Egy évet még 

itt tölt bölcsődénkben, az Oktatási Hivatal felé, megtettük a bejelentést az óvodakötelezett 

gyermekről.  Hátrányos helyzetű kisgyermek 2 fő volt bölcsődénkben, ebből egy kisfiút 

édesanyja, saját döntése alapján kivett a bölcsődéből. A másik kisgyermeknek   a családban 

fennálló problémák miatt, nagymamája vált törvényes képviselőjévé. Egy kisgyermek 

esetében a védelembe vételt megszüntették. Egy kislány esetében, akit anyukája nevelt, pedig 

édesapjához került  testvéreivel,  nemrég teljes felügyeleti jogot kapott apukája, így várható a 

védelembe vétel megszüntetése. 

 

 

 



 

 

A fejlesztéseket végző szakemberek megnevezése 

 

Kőszegi Léda, logopédus, a TMPSZ dombóvári intézményéből heti egy órában, egyénileg 

tartott foglalkozást bölcsődénkben. 6 kisgyermek számára biztosított egyéni fejlesztést szülői 

és nevelői javaslatra. Időközben várandós lett és a járványveszélyre való tekintettel nem tudta 

folytatni munkáját. Sajnos nem volt kivel pótolni őt, így abbamaradtak a fejlesztések. Az SNI-

s kisfiút, heti 1 alkalommal szülei Pécsre hordták fejlesztésre. 

 

4. Intézményértékelés 

4.1. Belső ellenőrzés, értékelés összegzése 

4.1.1. Kisgyermeknevelői tevékenység értékelése  

 

- szakmai munka, feladatvállalás, együttműködés, eszközkészítés 

 

A szakmai munka színvonala megfelelő volt, mindenki igyekezett az elvárásoknak 

megfelelően teljesíteni, a csoportjába járó kisgyermekek egyéni és életkori szükségleteit 

kielégíteni, önállóságra nevelni, ismeretet nyújtani. A feladatok ki lettek osztva, mindenki 

teljesítette vállalását. A kisgyermeknevelők adminisztratív munkájának ellenőrzése, 

csoportnaplók, gyermekek fejlődésének dokumentumai, gyakorlati munka ellenőrzése, 

gyermekek befogadása, szabadjáték tevékenység feltételeinek megteremtése megtörtént. A 

bölcsődei dajkák gyakorlati munkájának ellenőrzése, takarítás, gyermekek felügyelete, 

védőeszköz használat ellenőrzése megtörtént.  

 

- tervező munka, fejlesztő munka, kapcsolattartás, együttműködés (szülőkkel-fogadóóra,..) 

 

A kisgyermeknevelők, havi tervezet alapján, a projektek beépítésével, hétről-hétre készültek, 

a gyermekek számára, zenei nevelés, irodalmi nevelés, környezet megismerése, játékos 

mozgás tevékenység, alkotás, a gyermekek számára igyekeztek újabb lehetőséget nyújtani az 

egyéni fejlődésre. A szülőkkel való kapcsolattartás formái a szülői értekezletek, üzenő füzet, 

egyéni beszélgetésekre előírás és igény szerint sor került. A szülő csoportos megbeszélések 

több esetben elmaradtak, a szülők kevés esetben igényelték. Mindenki igyekezett jó 

kapcsolatot kialakítani, ápolni. 

A havi értekezletek helyett, az év második felében heti- kétheti  rendszereséggel , ültünk 

össze, hogy átbeszéljük és megtervezzük az aktuális feladatokat. Folyamatos volt az 

információáramlás, tájékoztatás. A felújítás kapcsán felmerült, folyamatos változásokról, 

mindenki megfelelő időbeni tájékoztatásban részesült. Fontos volt az összedolgozás,   

tervezés a folyamatosan biztosítandó ellátás miatt.  

 

4.1.2.  Bölcsődei Dajkai tevékenység  

 

A bölcsődei dajkai feladatok a kisgyermekek felügyelete, kijövetelnél, bejövetelnél, az 

udvaron, csoportban segítségnyújtás, tízórai közreműködés, segítségnyújtás, étkezésnél kocsi 

behozatal, szájöblítésnél, mosakodásnál segítség, valamint az alkotó tevékenység utáni 

elpakolás, takarítás, az udvari élet előkészületei, elpakolása. A dajka feladatok igénye, 

pavilononként, csoportonként is eltérő volt az év folyamán. A takarítói feladatokat is a dajkák 

végzik. A felújítás igen sok többlet feladat hárult rájuk, amit mindig igyekeztek úgy 

megoldani, hogy napi szintű feladataik is teljesüljenek.  

 

 

 



 

 

4.2. Külső ellenőrzés, értékelés összegzése  

       Hatósági ellenőrzés 

 

2021/2022-es tanév ellenőrzései 
A külső ellenőrzés megvalósulása 

Ellenőrzés 

dátuma 
Ellenőrzés típusa, tartalma, értékelése Kit ellenőrzött Ki ellenőrzött 

2021.09.02

. 
Játszótéri eszközök 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje 

Tiszapark 

2021. 

09.06-07. 
Bölcsőde működésének ellenőrzése 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje 

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Hatósági 

Főosztály 

Szociális és 

Gyámügyi Osztály 

2021.09.06

. 

 

 

Bölcsőde működésének ellenőrzése 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje 

Magyar Bölcsődék 

Egyesülete 

2021.09.07

. 

Közegészségügyi, kémiai biztonsági és 

dohányzással kapcsolatos ellenőrzés 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje 

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Dombóvári Járási 

Hivatala 

Népegészségügyi 

Osztály 

2021.10.19

. 
Gázmérő csere 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje 

E-ON Dél –

dunántúli 

Gázhálózati Zrt. 

2021.10.27

. 
Tűzoltó Készülékek ellenőrzése 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje 

Dombó-Coop Zrt. 

Tűzoltó 

Készülékjavító 

Üzeme 

2021.11.12

. 

Riasztó rendszer karbantartása, 

ellenőrzése 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje 

Gond-X Kft 

2022.03.31

. 
Játszótéri eszközök ellenőrzése 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje 

HEXON-GOLD 

Tanácsadó, 

Szolgáltató Kft. 

2022.04.08

. 

Riasztó rendszer karbantartása, 

ellenőrzése 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje 

Gond-X Kft 

2022.04.25

. 
Égéstermék-elvezetők ellenőrzése 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje 

Caminus 

Tüzeléstechnikai 

Kft. 

2022.05.04

. 

Pályázat megvalósulásának szakértői 

ellenőrzése 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje 

Magyar Bölcsődék 

Egyesülete 

szaktanácsadó 

2022.05.24

. 

Bölcsődei felmérés-2022 munkatervi 

feladat 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

Tündérkert Bölcsődéje 

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Dombóvári Járási 

Hivatal 

Népegészségügyi 

Osztály 



 

 

5.Rendezvények, programok (tagintézményi szervezésű) értékelése 

5.1.A gyerekek számára szervezett programok 

 

A programok a helyi nevelési program alapján a bölcsődei csoportokban mind megvalósultak, 

a gyermekek igényei szerint. A szervezés jól zajlott, a feladatok pontos kiosztása mellett. A 

csoport szintű programokért a csoportok kisgyermeknevelői feleltek. 

 

5.2.Szülők számára szervezett programok 

 

A szülők partnerek voltak a fokozatos beszoktatás folyamatában. A szülői értekezletek 

lezajlottak. A szülők számára szervezett programok a felújítás általi, átszervezések, költözés, 

miatt elmaradtak, hely és idő hiányában. Egyéni beszélgetések, fogadóórák, üzenő füzet, 

internetes kapcsolattartás, tanácsadás voltak a leggyakoribb kapcsolattartási formák.  

 
Dátum Megnevezése Tartalma Részt vevők  

2021 

október 

Szülői értekezlet Munkaterv kisgyermeknevelők 

 

5.3.Dolgozók számára tervezett programok(téma, időpont, előadó) 

 

A Bölcsődék Napja alkalmából, nevelés nélküli munkanap április 21. Bölcsődénk zárva 

tartott. Csapatépítő tréninget tartottunk.  

 

6. Képzés, továbbképzés 

 

A nevelési év folyamán  a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM  rendelet  szerint, és  továbbképzési terv 

szerint teljesítették kötelezettségeiket a kisgyermeknevelők, online formában. A 4 éves 

továbbképzési ciklus 2022. június 30 – án  lezárult. A felsőfokú képesítéssel rendelkező 

kisgyermeknevelők számára 60 pont volta az előírás, a főiskolai végzettséggel rendelkező 

kisgyermeknevelők számára 80 pontot kellett teljesíteni.  Két főiskolai végzettségű dolgozó, 

idén végzett a MATE Kaposvári Campus MA szakán. A magasabb képesítés megszerzése 

esetén, a továbbképzés teljesítettnek tekintendő, így nekik nem kell további pontot szerezniük 

a ciklus végéig 

2022  tavaszán a Semmelweis Egyetem  által meghirdetett,  két évente kötelező alap  megújító 

vezetőképzésen vettem részt, a mentálhigiénés projektek tervezése és szervezése témakörben. 

7. Együttműködés értékelése 

- külső szakemberekkel, intézményekkel  

 

Folyamatos kapcsolatot ápoltunk Dombóvár Város Önkormányzatával, a hivatal dolgozóival. 

A fejlesztés folyamatos kapcsolattartást kívánt részemről, a kivitelezőkkel, szakemberekkel, a  

projekttel kapcsolatban álló  hivatal dolgozóival, munkatársaimmal, a bölcsődébe járó 

kisgyermekek szüleivel. Úgy gondolom, ez mind megfelelően működött, hogy a végeredmény 

is mutatja. 

A vidéki bölcsődékkel is jó kapcsolatot ápolunk, bár ritkán, de tanácsokkal látjuk el egymást, 

segítünk, tájékozódunk, főleg a pécsi bölcsődékkel.  

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi óvodákkal, legfőképp  intézményünkkel Százszorszép 

óvodával. A  gyermekjóléti  szolgálattal a jelzőrendszeren keresztül, tartjuk a kapcsolatot. 

Lehetőséget biztosítottunk, együttműködési megállapodás keretében, 1 fő számára bölcsődei 

dajka gyakorlat letöltésére. Óvodapedagógus hallgatók 3-an jártak nálunk hospitálni. 

Közösségi szolgálat teljesítését is biztosítottuk bölcsődénkben. 



 

 

8.Egyéb szolgáltatás értékelése 

-étkezés feltételei, minősége, mennyisége 

 

Az idei nevelési évben már tálalókonyha működik a bölcsődében. Az Eatrend Kft. biztosítja a 

kisgyermekek számára a napi négyszeri étkezést.  (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) Naponta 

kétszer szállítanak, a konyhán 1 fő személyzet látja el a tálalási feladatokat, ő az Integrált 

Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alkalmazásában állt, 2022.június 30-ig. 2022. július 1-

től ő is intézményünk dolgozója lett. 

Az Eatrend Kft.-vel jó az együttműködés, kikérik véleményünket, a területi képviselő 

többször is ellátogat hozzánk, szívesen veszik észrevételeinket, kéréseinket.  Sajnos az utóbbi 

időben többször voltak, az étlap összeállításával és minőséggel kapcsolatos problémák.  A 

szülők részéről, több esetben kifogás érkezett. Észrevételeinket jeleztük az Eatrend Kft. és a 

fenntartó felé is. Közös megbeszélés során feltártuk ezeket, ennek orvoslása folyamatban van. 

Azóta már tapasztalunk apró változást. 

 

9. Szülői, egyéb támogatások bemutatása 

 

A szülők részéről  is kaptunk támogatást, játékokat, kézműves anyagokat a szakmai 

munkához. A Jövő emberkéje „alapítványunk segítségével, szükséges eszközöket vásároltunk 

a csoportoknak melyek nem szerepeltek a pályázati forrásban. A felújítás végeztével 

,megérkeztek új bútoraink is, melynek lepakolásánál és a csoportszobákban való 

elhelyezésénél a bölcsődébe járó kisgyermekek apukái nagy részt vállaltak, nélkülük nem 

tudtuk volna ilyen gyorsan  és hatékonyan lefolytatni a  berendezkedést. Ezúton is köszönöm 

segítségüket.   

 

10. Vezetői munka tapasztalatai 

 

Az idei nevelési évben is sok váratlan és új helyzettel kellett szembesününk a nyitva tartás 

melletti felújítás miatt, de a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, igyekeztünk zavartalan 

bölcsődei ellátást biztosítani,  megoldani a váratlan helyzeteket.  

A működés mind ezek ellenére rugalmas volt, munkatársaimmal minden helyzetet 

megoldottunk, áthidaltuk. A beszoktatás időszaka után, folyamatos tervezet szerint, 

munkaterv alapján végeztük bölcsődei szakmai munkánkat. Célom volt, hogy a tavalyi évhez 

képest fejlődjünk, csapatként, egyforma szellemben tudjunk gondolkodni, fejlődni, egymás 

személyiségét tiszteletben tartva. A felújítás során, sajnos  jobban elszeparálódtunk 

egymástól, mely leginkább csak a formális találkozásokra adott lehetőséget, ez nem tett jót a 

szervezeti egységnek. A közben ránk háruló plusz feladatok terhe időben, fizikálisan és 

mentálisan is   nyomást helyeztek ránk. Igyekeztünk, hogy a szülők és gyermekeik ebből 

mind kevesebbet vegyenek észre.  

Mindenkinek számára a közös cél, a felújítás, a megszépült, korszerű   bölcsőde volt a 

hajtóerő. Ezúton is szeretném megköszöni kolléganőim, helytállását, feladatvállalását, többlet 

munkáját a nehézségek és bizonytalanság ellenére. Elhivatottan végezték, bármilyen feladat is 

állt előttünk.  Támogattuk egymást, a szülőket.   Fontosnak tartom, hogy meghallgassam és 

kikérjem munkatársaim véleményét, hiszen együtt csak elérni a kisgyermekek nyugodt, derűs,  

szeretetteljes, nevelését ,gondozását, a családok bizalmát. 

Köszönöm szépen minden munkatársam, idei évi munkáját és támogatását. 

 

2022. szeptember 1-től, már más lesz intézményünk szervezeti felépítése, a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda és Bölcsőde megszűnik.  



 

 

Szeretném megköszönni, intézményvezetőm iránymutatását, segítségét, tanácsait, hogy 

mindig fordulhattam hozzá. Támogatásával, meglátásaival, véleményével segítette munkám, 

vezetői tapasztalatimat  gazdagította, inspirált. Hálás vagyok, hogy ilyen jól tudtunk 

együttműködni az évek folyamán. 

 

 

 

Dombóvár, 2022.július.1. 

       Bálintné Bende Klaudia 

        bölcsődevezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 

Intézményvezető helyettesi  beszámoló 

a 2021-2022-es nevelési évről 

      

Pedagógiai folyamatok 
Az éves munkaterv az óvodai dokumentumokkal és a munkaközösség terveivel összhangban 

áll. A működést irányító éves tervek és beszámolók egymásra épülnek, egymást egészítik ki. 

A nevelési év során folyamatosan, év végén pedig komplexen elemezzük a megvalósítás 

tapasztalatait. A konzekvenciák levonása után, annak figyelembe vételével készül a következő 

évi tervezés. 

Feladatunk továbbra is a természet- és környezetvédelem, a megújuló energiaforrások 

megbecsülése, a fenntartható fejlődés biztosítása. Az óvoda épülete energiahatékonysági 

céllal fel lett újítva. Korszerű napelemek biztosítják az energia-ellátást, illetve működtetik a 

hűtő-fűtő rendszert. A gyermekek és a szülők számára is kézzel foghatóvá vált a 

környezetvédelem, a hatékony energia-gazdálkodás egyik alternatívája.  

 

Kiemelt célunk a néphagyományok ápolása, a magyar és német nemzetiségi kultúra 

átörökítése. A nevelési év során a pedagógus attitűdök, a program-szerevezés, a szakmai 

munkaközösség tervei, a továbbképzések, a szakmai viták is e cél megvalósulását szolgálták. 

Óvodánk gazdag hagyományrendszerét a 2021-22-es nevelési évben is színvonalas 

témahetekkel, témanapokkal, különféle programokkal színesítettük. Az ellenőrzés a 

munkatervben meghatározott céllal, módszerrel történt, az intézményvezető, intézményvezető 

helyettes, valamint a BECS által. A kollégák a megvalósult tevékenységeket ellenőrizték: 

témanapokat, témaheteket, valamint egymást figyelték meg, hospitálás útján. 

 

A pedagógiai munka feltételei, megvalósulás 
A 2021. nevelési évet felújított környezetben, 6 csoporttal kezdtük meg. A 6. csoport neve 

Mókus lett. Ez a változás a személyi feltételek tekintetében emelkedést generált, szükségessé 

vált 2 óvodapedagógus és 1 dajka néni álláshely betöltése. Kelemen Mónika, Tündérkert 

Bölcsődei dolgozó, az óvodában kezdte meg dajkai teendőit. Szeptember 1-én Kertészné 

Brandt Bernadett német nemzetiségi óvodapedagógus munkakörben, Staub Mónika 

nyugdíjasként 5 órában óvónként, Taksonyi Inez végzős óvodapedagógus hallgató, 

pedagógiai asszisztens munkakörben, Sziveri -Pálinkás Adrienn óvodatitkár, Mészárosné 

Lakatos Eszter dajka munkakörben kezdett el dolgozni. Staub Mónika szeptember 7-ig 

dolgozott délutános óvónőként, de jelezte, hogy a továbbiakban nem szeretne közénk tartozni. 

Helyette Kulcsár Gréta gyakornok óvodapedagógus kezdte meg óvodapedagógusi 

munkakörben feladatait az óvodában. Kreb Imréné dajkanéni nyugdíjazás előtti szabadságát 

töltötte szeptember 16-ig. Csősz Lászlóné óvodapedagógus a tartós táppénz után 2021. 

november 22-től szabadságát töltötte és december 31-én felmondott. Januártól már nem az 

óvoda dolgozója betegség miatt. Az iskola szünetekben felügyeletet biztosítottunk a 

gyermekek számára, melyet szép számban igénybe is vettek a szülők. A nevelési év alatt 

számos színvonalas programot szerveztünk a gyermekek számára. Ezekkel a célunk a 

néphagyományőrzés, ápolás, az élményszerzés, valamint az ismeretek bővítése volt. Minden 

óvodai dolgozó lelkiismeretesen, aktívan részt vett a programok szervezésében és 

lebonyolításában is. Idén Színjátszó csoportunk is alakult óvónénik részvételével. 

Fantasztikus bábdarabokat és előadásokat láthattunk. Ezeket sikerült a Bölcsődei 



 

 

gyermekekkel is megosztanunk karácsony előtt.  Szerencsére a Covid-19 vírus nem 

nehezítette meg mindennapjainkat és a szülőkkel való kapcsolattartás is zökkenőmentes volt. 

Végre beléphettek az óvodába és tudtak kommunikálni az óvónőkkel is. A védőnő több 

alkalommal is átvizsgálta a gyermekek haját és a tisztasági ellenőrzést is elvégezte, azonban 

ezen ellenőrzések számát gyakoribbá kellene tenni. A gyermekek óvodába kerülése előtt 

szükséges lenne a gyermekekről való előzetes jellemzés, hogy az óvodapedagógusok 

felkészülten tudják várni és majd beszoktatni a gyermekeket. A fogorvoshoz is átlátogattunk a 

gyermekekkel, hogy megismerkedhessenek a fogászati vizsgálat menetével. Nagyon bátran 

viselkedtek és ennek hatására reméljük, hogy a kezelések során a gyermekek bátrabban 

tudnak majd viselkedni. A helyes fogápolási szokásokat az óvoda megtanítja a gyermekekkel, 

azonban fontos lenne, ha az otthoni környezetben is maximálisan partnerek lennének a szülők. 

Volt olyan gyermekünk, akinek az édesanyja nem engedte meg, hogy fogmosófelszerelést 

hozzon óvodába. Dr. Belt Éva gyermekorvos is vizsgálatot végzett. Sajnos sok gyermeknek 

vannak tartásproblémái és lúdtalpa is. Sajnálatos, hogy vannak olyan gyermekek, akik nagyon 

keveset jártak óvodába betegség miatt, viszont voltak szép számmal indokolatlan és hosszú 

szülő által igazolt hiányzások is.  

A „Help” Dombóvár egyesület részére most már második alkalommal kutyaeledelt 

gyűjtöttünk. Szerencsére nagyon sok szülő partner ezekben a kezdeményezésekben. A gyűjtés 

eredményeképpen 142 kg eledel gyűlt össze, melyet a gyermekekkel együtt szállítottunk le a 

telepre. Remélhetőleg ezt a példát követve segítik majd az állatokat felnőtt korukban is és 

örökbe fogadnak árva állatokat a menhelyről.  

A „Fuss az óvodáért” jótékonysági futáson idén nagyon sok érdeklődő vett részt.  A 

gyermekek örömmel futották körbe az óvodát szüleikkel, akikhez az iskolások is csatlakoztak 

egyenmezben. Mártai-Kovács Diána is segítségünkre volt a zenész bemelegítő 

gimnasztikával, valamint felvezette a népes futótábort. 

 Színházba  négy alkalommal jutottak el a nagycsoportos és középsős gyermekek a 

dombóvári Művelődési Házba, ahol színvonalas előadásokon vehettek részt. A Zöld 

munkacsoport Francz Ibolya vezetésével idén is szervezett kirándulásokat. A Madárvárta 

kedvenc kirándulóhelyünk, ahova a nagycsoportosokat vittük ebben a nevelési évben 2 

alkalommal. Megismerkedhettek a madarak gyűrűzésével, élőhelyükkel, az itt fészkelő 

madarainkkal, megtekinthették a kiállítást is, valamint Nagy Sándor vezetésével még egy 

játékos „ki mit tud”-on is részt vehettek.  

Idén az adventi időszakban Szőke Ákos készített adventi hangulatú fotókat a gyermekekről. 

Gábor Sándor dombóvári mestercukrász felajánlása révén 2021.november 15-től a gyermekek 

4 hónapon keresztül juthattak hozzá pasztillák formájában D-vitaminos csokoládéhoz. Az 

Adventi gyertyagyújtások meghitté tették az adventi időszakot, segítettek ráhangolódni az 

ünnepekre. Az utolsó gyertyagyújtásra Pintér Szilárd Polgármester úr is tiszteletét tette 

képviselőtársaival karöltve. Megajándékozták a gyermekeket finomságokkal. Az óvodában 

pedagógiai asszisztensként dolgozó végzős óvodapedagógus hallgató Taksonyi Inez szakmai 

gyakorlatát töltötte a Mókus csoportban, majd sikeres záróvizsgát tett. Január 21-én Benke 

Anita terapeuta tartott az óvodapedagógusoknak a mozgásfejlődésről előadást. Farsangra 

sztárvendégként a Bolhazsák zenekar érkezett, akik fergeteges hangulatot varázsoltak a 

gyermekek és a felnőttek nagy örömére. A gyermekek nyomon követésével kapcsolatban 

lezajlottak minden csoportban a fogadóórák és a szülők tájékoztatva lettek a gyermekek 

fejlettségi szintjéről. Szerencsére több szülős rendezvényünk is megvalósult idén, a „fuss az 

óvodáért”-en kívül ilyen volt még a téltemetés, ahol a télűző bábukat égettük el, valamint az 

anyák napi játszóház és a ballagó-évzárók is. 

 Két óvodapedagógusunk minősült padagógus II.-es fokozatba sikeresen. Szitáné Sperling 

Bernadett és Somogyi Ágota. 



 

 

Dr. Belt Éva doktornő személyes látogatást tett az óvodába és egy értekezlet keretein belül 

egyeztetett az óvónőkkel a hiányzásokkal és az igazolásokkal kapcsolatban. 

Nevelés nélküli munkanap keretében az alkalmazotti közösség összes tagja Martonvásárra 

látogatott az Óvodamúzeumba Március 16-án. Az iskolában váltóversenyt rendeztek az összes 

óvoda nagycsoportosainak részére, melyen a mi ovisaink is részt vettek, ezzel az óvoda-iskola 

átmenet és a partneri kapcsolatok is erősödtek. Az Ovinyitogató rendezvényünk színvonalát 

az óvónénik által előadott bábdarabbal emeltük, valamint Deli Orsi is meglepetésként kerekítő 

foglalkozást tartott a leendő ovisoknak és szüleiknek. Meglepően sokan vettek részt rajta a mi 

és a gyermekek nagy örömére. Somogyiné Szabados Réka elvégezte az 5 évesek logopédiai 

szűrését és sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyre több a beszédhibás gyermek, akinek jövőre 

fejlesztésre kell majd járnia. 

A dombóvári óvodák összevonásáról szóló hír sokkolta az egész alkalmazotti közösséget. 

Mindenkiben bizonytalanságot ébresztett a jövő tekintetében. Sajnálatos, hogy 

óvodapedagógustól kell megválnunk. A kollektíva elmondása szerint ebben a nevelési évben 

volt a legjobb az összetartás, a legzökkenőmentesebb a munkavégzés. A „csapat” 

összekovácsolódott. Így nehezen tudtuk elfogadni, hogy ez szeptembertől teljesen 

megváltozik. A Nyári leállás alatt megkezdik az óvoda udvarának felújítását, térkövezését és 

a vármászóka telepítését. 

 

Belső ellenőrzés 
A belső ellenőrzés megvalósulása 

Dátum 
Az ellenőrzés típusa, tartalma, értékelése Kit ellenőrzött Ki ellenőrzött 

2022. 

02.07-

02.19. 

Szakmai gyakorlat Taksonyi Inez Teufelné Glaub 

Ágnes 

2022. 

02.07-

02.18. 

Záró foglalkozás megtekintése, 

hospitálás, foglalkozás utáni reflexió 

Taksonyi Inez Teufelné Glaub 

Ágnes 

Rv:Zámbó-K E 

      Bárányné BJ 

2022. 

02.09. 

Hospitálás, foglalkozás látogatás, 

megbeszélés 

Szitáné Sperling 

Bernadett 

Teufelné Glaub 

Ágnes 

Rv: Kulcsár G 

2022. 

04.06. 

Hospitálás, foglalkozás látogatás, 

megbeszélés 

Bárányné Buzássy 

Judit 

Teufelné Glaub 

Ágnes 

2022. 

05.24. 

Hospitálás, foglalkozás látogatás, 

megbeszélés 

Miklós Edit Teufelné Glaub 

Ágnes 

2022. 

05.10. 

Hospitálás, foglalkozás látogatás, 

megbeszélés 

Kulcsár Gréta Teufelné Glaub 

Ágnes 

Rv: Szitáné SB 

2022. 

03.02. 

Hospitálás, foglalkozás látogatás, 

megbeszélés 

Somogyi Ágota Teufelné Glaub 

Ágnes 

Rv:Tóthné KJ 

2022. 

05.23. 

Hospitálás, foglalkozás látogatás, 

megbeszélés 

Tóthné Kovalik Judit Teufjelné Glaub 

Ágnes 

Rv: Somogyi 

Ágota 

2022. 

04.07. 

Hospitálás, foglalkozás látogatás, 

megbeszélés 

Márkvár Ernőné Teufelné Glaub 

Ágnes 



 

 

2022. 

05.25. 

Hospitálás, foglalkozás látogatás, 

megbeszélés 

Francz Ibolya Anikó Teufelné Glaub 

Ágnes 

2022. 

05.12. 

Hospitálás, foglalkozás látogatás, 

megbeszélés 

Kertészné Brandt 

Bernadett 

Teufelné Glaub 

Ágnes 

Rv: Tapaszti Éva 

2022. 

05.19. 

Hospitálás, foglalkozás látogatás, 

megbeszélés 

Tapaszti Éva Teufelné Glaub 

Ágnes 

2022. 

04.05. 

Hospitálás, foglalkozás látogatás, 

megbeszélés 

Zámbó-Kovács 

Evelin 

Teufelné Glaub 

Ágnes 

 

Gyermeki fejlődés nyomon követése 
A nevelési év elején a gyermeki fejlődés nyomon követése értékelő rendszert teljesen 

átalakítottuk. A már eddig használt Start programot szerkesztettük újra, korszerűsítettük és 

bővítettük. Sokkal árnyaltabb meghatározások találhatók benne, valamint elkészült egy 

mérőtáblázat is, mely százalékos eredményt ad a mérés végeztével. Így sokkal könnyebben 

megfigyelhető az egyes gyermekek fejlődése félévkor és az év végi eredményt 

összehasonlítva. 2021. szeptemberétől már e szerint mértük a gyermekeket. Segítségül hívtuk 

az Óvodai Nevelés 2 kiadványát (Óvodás Gyermekek fejlődésének nyomon követése Sprint 

Kft., A gyermek fejlődési naplóját, Ajánlás az óvodás gyermek egyéni fejlődését kísérő 

dokumentumhoz. 

A nevelési évben félévkor és év végén szervezetten mértük, valamint dokumentáltuk a 

gyermekek fejlődését. Ezen kívül folyamatosan megfigyeltük a képességfejlődést.  

 

Személyiség és közösségfejlesztés 
 

Pedagógusaink törekszenek a gyermekek környezetének alapos megismerésére annak 

érdekében, hogy szükség szerint biztosíthassuk a felzárkóztatást. A megismerési folyamat 

eszközei: 

- családi programok szervezése 

- tehetséggondozás 

- gyermekvédelmi jelzőrendszer munkájában való aktív részvétel 

- eset- megbeszélések, konzultációk 

- folyamatos együttműködés külső szakemberekkel 

 

A közösségfejlesztés eszközei: 

Csoport hagyományok kialakítása 

Intézményi közös programok szervezése 

Játékba ágyazott több szempontú megismerési lehetőségek biztosítása 

 

Óvodánk az összetartozás érzését különféle programok megvalósításával erősíti.  

 

A 2021-22-es nevelési évben megvalósult programjaink: 
A csoportok, az óvónők és a szülők megegyezése alapján ünnepelnek névnapot, 

születésnapot, évzárót - nagycsoportosok búcsúztatását. 

A jeles napokhoz kapcsolódó ünnepeket - megegyezés szerint - az óvodapedagógusok vagy 

csoport szintű, vagy intézményi szintű formában szervezik meg.  

 



 

 

 
Időpont Program Tevékenység/helyszín Felelős Résztvevők Megvalósulás 

2021. 

09.-11. 

Őszi kirándulások, 

 

Kirándulás/Dombóvár 

és környéke 

óvodapedagóg

usok 

Francz I 

óvodások, 

óvoda dolgozói 

megvalósult 

2021. 

09. 09. 

Madárvárta Kirándulás a Tüskei 

tóhoz 

Francz I 

Tapaszti É 

óvodások, 

óvoda dolgozói 

megvalósult 

2021. 

09. 17. 

Takarítási 

világnap 

Közös udvartakarítás, 

különféle programok 

szervezése az udvaron 

Somogyi Á 

Tóthné KJ 

óvodások, 

óvoda dolgozói 

megvalósult 

2021.  

09. 22. 

Autómentes Nap Részvétel a városi 

rendezvényen 

Kertészné BB 

Szitáné SB 

óvodások, 

óvoda dolgozói 

megvalósult 

2021.09.2

7-

2022.10.0

1 

Tele a kiskosár Őszi gyümölcsök, 

szüretelés, préselés, 

must kóstolása 

Zámbó K E 

Miklós Edit 

óvodások, 

óvoda dolgozói 

megvalósult 

2021. 

09.30. 

Népmese 

világnapja 

Népmesék 

mesevilágának 

megismertetése - 

csoportszintű 

Márkvár E 

Tóthné KJ 

óvodások, 

óvoda dolgozói 

Színvonalas 

bábelőadás 

2021. 

10.01. 

Zene világnapja Zenekari szereplés 

megtekintése 

Miklós E 

Teufelné GÁ 

óvodások, 

óvoda dolgozói 

megvalósult  

2021.  

10.04. 

Állatok világnapja Állatok védelmére, 

tiszteletére nevelés -  

otthoni kedvenceink - 

csoportszintű 

Francz I 

Tapaszti É 

 

óvodások, 

óvoda dolgozói 

megvalósult 

„Help Dombóvár 

részére 142 kg 

eledelt gyűjtöttünk. 

2021.  

10.12. 

„Fuss az óvodáért!” Jótékonysági futás az 

óvoda környékén 

Bárányné BJ 

Teufelné GÁ 

SZK-s szülők 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

szülők, 

meghívottak 

Nagyon ól sikerült 

rendezvény volt, 

rengetegen vettek 

részt rajta. 

2021. 

10.13. 

Színház A Művelődési házban 

előadás megtekintése 

minden óvónő 

dajka 

óvodások, 

óvoda dolgozói 

előadás  

megvalósult 

2021. 

10.20. 

Madárvárta 

kirándulás  

A tüskei tónál 

kirándulás. 

Madárgyűrűzés 

megtekintése 

Francz Ibolya 

Tapaszti Éva 

Nagycsoportos 

óvodások 

megvalósult 

2021. 

11.03 

Színház A Művelődési házban 

előadás megtekintése 

minden óvónő, 

dajka 

óvodások, 

óvoda dolgozói 

előadás, 

megvalósult 

2021. 

11.03. 

és 

2021. 

11.11. 

 

 

Márton napi 

lámpáskészítés, 

tánc bemutatása a 

többi csoportnak, 

Márton-napi 

lampionos 

felvonulás 

Dombóvári 

Százszorszép Óvoda 

Kertészné BB 

Tapaszti É  

Teufelné GÁ 

 

Pillangó 

csoport 

gyermekei,  

szülők,  

nevelők 

 

A közös program a 

szülőkkel elmaradt 

a COVID-19 

vírushelyzet miatt.  

Csoporton belül  a 

gyermekekkel 

készítettük el a 

lampionokat. 

A felvonulást 

intézményi szinten 

valósítottuk meg. 

2021.11.0

4-11.05 

Fotózás Adventi fotózás az 

egész óvodában 

Szőke Ákos 

Teufelné G Á 

óvoda dolgozói megvalósult 

2021. 

11.17. 

Látogatás a 

kutyamenhelyre 

Adakozás, adomány 

átadása 

Tapaszti Éva 

Francz Ibolya 

gyermekek, 

óvónők 

megvalósult 



 

 

2021. 

11.28. 

Adventi 

hangverseny 

Nagyboldogasszony 

Római Katolikus 

Templom, 

Újdombóvár 

Bárányné BJ  

Szitáné SB 

Teufelné GÁ 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

szülők,  

vendégek 

elmaradt  

11.23. Pót fotózás Adventi fotók 

készítése 

Szőke Ákos Teufelné GÁ 

óvoda dolgozói 

megvalósult 

2021. 

11.29. – 

hetente 

Adventi 

gyertyagyújtások: 

I.- II. III.- IV. 

Óvoda udvara Szitáné SB 

Kulcsár G 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

az utolsó 

alkalommal 

szülők 

megvalósult 

2021. 

12.01. 

Bábszínház az 

óvodában 

Zsibongó Tóthné 

Kovalik Judit 

óvónők megvalósult „ 

Sürgős levél” 

címmel 

2021.  

12. 06. 

Mikulás Csoportonként és 

közösen 

Kontárné BSz 

Teufelné GÁ 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

megvalósult 

2021.12. 

06.-17. 

Adventi Vásár Csoportonként 

készített portékák 

árusítása az óvoda 

előtt 

Szitáné SB 

Teufelné GÁ 

óvoda 

dolgozói 

gyermekek, 

dolgozók, 

szülők,  

érdeklődők 

megvalósult 

2021. 

12.13. 

Lucázás Csoportról csoportra 

járva 

Francz I 

Márkvár E 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

megvalósult 

2021. 

12.05. 

Betlehem 

megtekintése a 

belvárosban 

Népszokások Tapaszti Éva 

Francz Ibolya 

óvónők, 

pedagógiai 

asszisztensek 

megvalósult 

2021. 

12.20.  

Karácsonyfa 

díszítés, 

ajándékozás 

Hagyományok, ünnep Teufelné GÁ 

Szitáné SB 

Óvoda 

dolgozói 

megvalósult, az 

Önkormányzat 

dolgozói is 

megtiszteltek 

bennünket 

jelenlétükkel, 

ajándékot is hoztak 

2022. 

02.02. 

Medvenap Zsibongó Taksonyi I 

Zámbó KE 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

megvalósult 

2022. 

02.09. 

Színház Művelődési Ház minden óvónő óvónők, dajkák előadás, 

megvalósult 

2022. 

02.18. 

Farsangi mulatság Csoportonként 

Zsibongó 

Bárányné BJ 

Kertészné BB 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

Bolhazsák zenekar 

volt a sztárvendég 

2022. 

02.25 

Helytörténeti 

múzeumba 

látogatás 

Múzeum Francz Ibolya, 

Tapaszti Éva 

óvónők megvalósult 

2022. 

03.01. 

„Téltemetés” 

Farsangi játszóház 

Szalmabábkészítés 

csoportonként és 

égetés az óvoda 

udvarán 

Miklós E 

Zámbó KE 

óvoda 

dolgozói 

óvodások, 

szülők, 

óvodapedagóg

usok 

Sok szülő vett részt 

gyermekével a 

rendezvények, 

nagyon jól sikerült. 

Örültek a fánknak. 



 

 

2022. 

03.08. 

Nőnapi köszöntés minden csoport minden óvónő óvónők, 

dajkák, ped.a 

a hölgyeknek, 

lányoknak 

meglepetéssel 

kedveskedtek a fiúk 

2022. 

03.09 

Színház Művelődési Ház Teufelné GÁ minden óvónő előadás 

megvalósult 

2022. 

03.11. 

Nemzeti ünnep - 

Márc. 15.  

Szigeterdőben 

zászlótűzés 

óvodapedagóg

usok 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

A kisebbek a közeli 

szoborhoz tűztek 

zászlót, de a 

középsősök és a 

nagyok a 

Szigeterdőben 

énekelve, dalolva. 

2022.03. 

21.-23. 

„Víz világnapja” 

témahét 

Udvar Taksonyi I 

Tapaszti É 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

megvalósult 

2022.03.2

4. 

Sorverseny az 

iskolában  

József Attila Általános 

Iskola 

Teufelné GÁ óvónők megvalósult 

2022. 

03. 25. 

Néptánc fesztivál Tinódi Ház Dombóvár Miklós E  

Kertészné BB 

Bárányné BJ 

Teufelné GÁ 

Zámbó KE 

 

magyar 

tánccsoport 

német 

nemzetiségi 

tánccsoport, 

dolgozók, 

vendégek 

elmaradt 

2022. 

03.26. 

Ovinyitogató Zsibongó + termek Szitáné SB 

Tapaszti É 

Leendő ovisok, 

szülők + régi 

ovisok 

nagyon sok 

érdeklődő volt 

jelen, Deli Orsolya 

előadása, óvónők 

bábelőadása 

2022. 04.  

04.-08. 

Magyar hét Óvoda Tóthné KJ 

Miklós E 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

megvalósult 

2022. 

04.12. 

Húsvét Csoportonként óvodapedagóg

usok 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

megvalósult 

2022. 

04. 22. 

A Föld napja  Nyerges tó Francz IA 

Márkvár E 

Tapaszti Éva 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

Terveink szerint a 

Nyerges tóhoz 

kirándultunk volna, 

ahol különböző 

állomásokon a 

gyermekek 

ismereteket 

szerezhettek volna 

a természeti 

környezetünkről, az 

élővilágról. 

Sajnos az időjárás 

miatt a program 

elmaradt. 

2022.04.  

25.- 29. 

Német nemzetiségi 

hét , Trachttag 

Német nemz. 

hagyományok 

felelevenítése/udvar 

Kertészné BB 

Teufelné GÁ 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

megvalósult 

2022.04. Anyák napi Csoportszobák óvodapedagóg óvodások, megvalósult 



 

 

25.-29. játszóházak usok óvoda 

dolgozói, 

2022. 

05.17. 

Madarak és fák 

napja 

Madárvárta 

kirándulás 

Udvar Tapaszti É óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

új időpontra volt 

szükség. 

Cseresznyefát 

ültettünk a ballagók 

emlékére 

2022. 

05.18. 

Csikóstőttős 

Tűzoltónap 

Csikóstőttős főtér Teufelné GÁ óvoda dolgozói nagyon érdekes 

program volt a 

gyermekek számára 

2022.05. 

27- 

06.03. 

Évzárók Terasz, zsibongó óvodapedagóg

usok 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

megvalósult 

2022. 

06.07.-

10. 

Gyermekhét Kirándulások, 

interaktív programok, 

mozgásos játékok, 

előadás 

óvodapedagóg

usok 

Bárányné BJ 

Kulcsár G 

Tapaszti É 

Teufelné GÁ 

Zámbó KE 

óvodások, 

óvoda 

dolgozói, 

Az első nap 

megvalósult, de a 

rossz idő miatt 

szeptember 5-9-ig 

időpontra terveztük 

át. 

 

 

Partnerekkel való kapcsolattartás 
 

Az egyéni fejlesztéseket a szakszolgálat munkatársai, valamint egy óvódapedagógusunk látták 

el. Óvodánk szoros kapcsolatot ápol a Dombóvári Pedagógiai Szakszolgálattal, ismerjük a 

kollégákat, szakmailag segítjük egymás munkáját.  

 
Fejlesztőpedagógusok neve Fejlesztés neve 

Kőszegi Léda  logopédus 

Rajczi Sándorné gyógypedagógus 

Schreibertné Deckert Eszter SNI fejlesztőpedagógus 

Somogyiné Szabados Réka logopédus 

Nagy Judit SNI logopédus 

Bárányné Buzássy Judit fejlesztőpedagógus 

 

Szülői igényekhez igazodva a 2021-2022-es nevelési évben is különböző szolgáltatásokkal 

bővítettük a gyermekek számára nyújtható élmény-gazdag foglalkozások körét. 

 Német nemzetiségi tánc (Kertészné Brandt Bernadett) 

 Néptánc (Miklós Edit) 

 Hittan foglalkozás (Szitáné Sperling Bernadett) 

 

Szülői igényekre alapozott szolgáltatások 
Szülői igényekre alapozott szolgáltatások 

Program 

elnevezése 
Feladat Tartalom 

Résztvevők 

száma 
Helyszín Időpont 

Katolikus hittan Erkölcsi, 

érzelmi 

nevelés 

Gyermekléptékű 

hitélet közvetítése 
36 fő 

Fejlesztő 

szoba 
hetente 

 

 



 

 

Tehetséggondozó programok 
Óvodai tehetséggondozás 

Műhely 

elnevezése 
Feladat Tartalom 

Résztvevők 

száma 
Helyszín Időpont 

Néptánc 

Ének-zenei 

képességek 

fejlesztése, 

mozgáskultúra 

fejlesztése 

Hagyományőrzés, tánc 

koreográfiák elsajátítása 
 25 fő Süni Csoport hetente 

Német 

nemzetiségi 

tánc 

Identitás-tudat 

formálása, 

nyelvi 

képességek, 

ének-zenei 

képességek f. 

Hagyományőrzés, tánc 

koreográfiák elsajátítása 
25 fő 

Pillangó 

Csoport 
hetente 

 

 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 
Értekezletek, megbeszélések időpontjai 
2021. 09.01 Nevelőtestületi értekezlet 

2021. 09.06. Nevelőtestületi megbeszélés, programok 

2021.09.08. Megbeszélés Staub Mónika ügyében 

2021.09.13. Nevelő-oktató munkát segítők megbeszélés 

2021.09.29. Alkalmazotti értekezlet 

2021.10.21. Nevelőtestületi megbeszélés 

2021.10.27. Nevelőtestületi megbeszélés 

2021.11.11. Dajkák megbeszélés, vegyszertárolás 

2021.11.24. Munkaközösségi értekezlet 

2021.12.13. Dajkák megbeszélés 

2022.01.03. Alkalmazotti megbeszélés újév 

2022.01.11. Önértékeléssel kapcsolatos megbeszélés 

2022.01.21. Nevelési értekezlet II. féléves progr.+ 

Benke Anita mozgásfejlődés előadása 

2022.01.25. Nevelőtestületi megbeszélés 

2022.03.31. Nevelőtestületi megbeszélés 

 

 

 

 

Nevelés Nélküli munkanapok és felhasználásuk 

Dátum Felhasználás tárgya Felelős Résztvevők 

2022.01.21. Félévi nevelési értekezlet 

Benke Anita – belső továbbképzés 

Teufelné GÁ,  

Tapaszti É 

óvodai alkalmazotti 

közösség 
2022.03.16. Martonvásár -óvodamúzeum 

megtekintése 

Teufelné GÁ óvodai alkalmazotti 

közösség 

2022.06.16. Szorgalmi időszakot záró nevelési 

értekezlet 

 

Teufelné GÁ  alkalmazotti 

közösség 

2022.06.17. Szakmai nap Teufelné GÁ óvodai alkalmazotti 

közösség 

2022.08.22. Nevelési évet záró értekezlet Teufelné GÁ óvodai alkalmazotti 

közösség 



 

 

2021.04.21. Szakmai nap - bölcsőde Bálintné BK bölcsődei 

alkalmazotti 

közösség 

 

Az intézmény külső kapcsolatai 
 

Intézményünk szorosan együttműködik külső partnereivel. Az információátadás eszközei: 

a. Honlap működtetése 

b. Facebook 

c. Beszámolók 

d. Óvodai évkönyv 

e. Értekezletek 

f. Esetmegbeszélések 

 

Célunk a partnerek folyamatos tájékoztatása, valamint véleményezési lehetőség biztosítása. A 

szülők az óvodai események kapcsán a papír alapú tájékoztatást is igénylik. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás 

Dátum Megnevezése Tartalma 
Részt vevő 

szülők 

Részt vevő 

óvodapedagógusok 

2021. 

09. 21.-23. 

Szülői értekezlet Tájékoztatás, első félévi 

programok 

szülők óvodapedagógusok 

2021. 

09.27. 

SZK megbeszélés Aktuális feladatok 

megvitatása, munkaterv 

elfogadása 

SZK tagok Tapaszti É 

Teufelné GÁ 

folyamatos óvodai csoportok 

Messenger 

csoportjai 

tájékoztatás, 

információk megosztása  

óvodapedagógusok 

eseti fogadó órák    óvodapedagógusok 

2022. 

05.12. 

SZK megbeszélés Aktuális feladatok 

megvitatása, 

tájékoztatás az 

intézményátszervezésről 

- elfogadás 

SZK tagok Tapaszti É 

Teufelné GÁ 

2021. 

05. 27. 

06.03. 

Csoportok évzárói  Közös program, 

nagycsoportosok 

elköszönése 

Csoportos 

szülők 

óvodapedagógusok 

 

Külső kapcsolatok  

Külső partnarainkkel való kapcsolattartás 

 Dátum Megnevezése Tartalma Helye 

Fenntartó folyamatos Megbeszélése

k, 

egyeztetések 

Részvétel a testületi 

üléseken, bizottsági 

meghallgatásokon,  

egyeztetéseken 

Polgármesteri 

Hivatal, 

Tinódi Ház 

napi Megbeszélése

k, 

egyeztetések 

Az intézmény gazdasági 

és személyi ügyek 

intézése 

Inegrált ÖSzSz 

alkalomszerű Rendezvények

, programok 

Részvétel egymás 

rendezvényein,  

a program 

megvalósulásának 

A program 

szervezésének 

helyszíne 



 

 

segítése 

Kaposvári POK folyamatos Tájékoztatás, 

egyeztetések, 

szakmai 

tanácsadás 

Információkérés, 

továbbítás, tájékoztatás 

programokról 

továbbképzésen való 

részvétel 

Szakmai segítség 

igénylése 

Óvoda,  

telefon, email 

Nemzetiségi POK folyamatos Tájékoztatás, 

egyeztetések 

Információkérés,  

tájékoztatás 

programokról, 

továbbképzésen való 

részvétel 

Óvoda,  

telefon, email 

Tolna Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

folyamatos Megbeszélés, 

egyeztetés a 

szakszolgálatta

l 

 

Kapcsolat erősítése a két 

intézmény között,  

időpontok egyeztetése a 

vizsgálatokról és a heti 

fejlesztésekről 

Óvoda,  

TMPSZ 

Dombóvári 

Tagintézménye 

alkalomszerű Egyeztetés a 

szakszolgálatta

l, a szakértői 

bizottsággal 

Vizsgálati kérelem, 

szakvélemény kérése,  

- gyermekek fejlettségi 

állapotának 

megállapításához 

- iskolaérettségi 

vizsgálathoz 

- gyermekek megfigyelése 

a közösségben   

Óvoda,  

TMPSZ 

Dombóvári 

Tagintézménye 

2021.10.21. Értekezlet Tájékoztatás az 

iskolaérettségről 

TMPSZ 

Dombóvári 

Tagintézménye 

Dombóvári ESZI 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Központ 

alkalomszerű

/ 

szükség 

szerint 

Megbeszélése

k, 

egyeztetések 

Gyermekek óvodai 

helyzetével kapcsolatban 

felmerült sorozatos 

problémák  

Kormányhivatal, 

ESZI 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Központ, 

Óvoda 

folyamatos Óvodai 

támogató 

szolgáltatás 

Szociális segítő 

munkatárs - tanácsadás 

szülőknek, 

pedagógusoknak, 

esetmenedzselés 

Óvoda, 

telefon 

 

Tolna Megyei 

Gyerm.védelmi 

Központ és 

Területi 

Gyerm.védelmi 

Szakszolgálat  

alkalomszerű

/ 

szükség 

szerint 

Megbeszélése

k, 

egyeztetések 

Gyermekvédelmi 

egyeztető megbeszélések, 

esetkonferenciák 

Tolna Megyei 

Kormányhivatal 

Járási Hivatala 

Egészségügyi 

Szakszolgálat 

eseti Védőnői 

látogatás 

Tájékozódás a gyermekek 

tisztaságáról,  

fejtetvesség szűrése  

Óvoda 

 

évente 

egyszer 

Orvosi/ 

fogorvosi 

vizsgálat 

Részvétel az éves 

egészségügyi 

felülvizsgálaton -

Óvoda 

 



 

 

gyermekek 

Alkalmassági/ 

tüdőszűrés 

Részvétel a kötelező 

orvosi vizsgálaton - 

alkalmazottak 

Üzemorvosi 

rendelő, 

Tüdőgondozó 

Iskolákkal 2021.10.01. Zeneiskola Zeneiskolások koncertje a 

világnap alkalmából 

Óvoda 

2021. ősz Óvónői 

látogatás az 

elsős 

osztályokban 

Az iskolába ment 

gyermekek 

meglátogatása, nyomon 

követése,  

a látottak megbeszélése 

DJAÁI 

2022.03. Iskolák 

bemutatkozása 

A város minden 

iskolájának 

bemutatkozása, 

segítségnyújtás az 

iskolaválasztáshoz 

Szóróanyag, amit 

továbbítottunk a 

szülőknek 

2022. 03.24. Sportverseny 

az iskolákban 

Játékos feladatok 

szervezése az iskola 

dolgozói által a tanköteles 

korú gyermekeknek 

DJAÁI 

2022.05.24. Zeneiskola Zeneiskola bemutatkozása 

– interaktív program  

Óvoda 

Tinódi Ház alkalomszerű 

 

Szervezett 

programokon,  

rendezvényeke

n való 

részbvétel 

Színházlátogatás, 

 

Színházterem,  

 

ESZI 

Aranysziget 

Idősek Otthona 

Támasz Otthon 

- - - - 

Dombóvári 

Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

2021.10. Megbeszélés, 

egyeztetések 

Márton-nap megbeszélése Német Ház 

Szuhay 

Sportcentrum 

2021. 10. Közös sport 

rendezvények 

Jótékonysági 

sportrendezvényen való 

részvétel 

Óvoda 

 

 

Ebben a nevelési évben minden kapcsolattartás zökkenő mentesen megvalósult. 

 

Karanténok időpontjai: 
• Mókus csoport:       2022.01.25.-01.28. 

• Maci csoport:          2022.01.27.-01.28. 

• Méhecske csoport:  2021.09.20.-09.24. 

                                2022.01.26.-01.28. 

• Pillangó csoport:     2022.01.26.-01.28. 

 

 

 

 



 

 

Vizsgálatok időpontjai a 2021-2022. nevelési évben 

Bereczki Annamária 

Védőnői vizsgálat, 

fejtetvesség, tisztaság 

2021. 09.17. 

2021. 10.07. 

védőnő 

Dr. Szabó Attila fogorvos 

Ismerkedés, fogvizsgálat 

2021. 09.23. fogorvos 

Tóth Georgina 

Családvédelem, 

gyermekvédelem 

2022.03.04. szociális munkás 

Renner Krisztina 2022.03.08 

2022.03.30. 

pszicho pedagógus 

Dr. Belt Éva 

Gyermekorvos 

2022.05.09. Testi vizsgálat 

 

Óvodapedagógus továbbképzések 2020-2021 nevelési évben 
 
Név Tanfolyam megnevezése 

Kertészné Brandt Bernadett - 

Miklós Edit Így tedd rá. 

Komplex fejlesztőpedagógia népi játékokkal, néptánccal 

Bárányné Buzássy Judit - 

Kulcsár Gréta - 

Szitáné Sperling Bernadett - 

Somogyi Ágota - 

Teufelné Glaub Ágnes ÁBPE – továbbképzés II. 

Márkvár Ernőné - 

Francz Ibolya - 

Tapaszti Éva DiaPed 

DiabMentor 

Gyermekek agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus 

mindennapi gyakorlatban 

Tóthné Kovalik Judit DiabMentor 

Zámbó Kovács Evelin Gyermekek agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus 

mindennapi gyakorlatban 

 

Szülői munkaközösség tagjai 

 
Nyuszi csoport Husztiné Varga Cecília 

Gál Gabriella 

Abonyi Ágnes 

Pillangó csoport Bene Angéla elnök 

Eigenbrótné Fazekas Krisztina 



 

 

Maci csoport Sipos- Mikolics Tímea 

Dávid Eperjesi Edina 

Pap Lászlóné 

Méhecske csoport Bem Angéla 

Tar Melinda 

Süni csoport Pap Lászlóné 

Góman Szabina 

Mókus csoport Dávid-Eperjesi Edina 

Krsnáková Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dombóvár, 2022.06.15.                                                                                Tapaszti Éva 

                                                                                                            Intézményvezető helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Munkaközösség év végi értékelése 

 

2021-2022 
 

Több összetett feladatot fogalmazott meg a munkaközösség a nevelési évre. Folytatva 

az előző évet törvényi előírásoknak megfelelő hatékony belső önértékelési rendszert 

igyekeztünk működtetni, melyben vezetői, intézményi önértékelés folyamatát szerettük volna 

megszervezni, lebonyolítani. Folyamatosan nyomon követtük az önértékelésre vonatkozó 

jogszabályi változásokat, melyek tükrében megfogalmaztuk a szükséges dokumentumokat, 

kezeltük az Oktatási Hivatal önértékelésre vonatkozó informatikai rendszerét (kérdőívek 

elküldése, dokumentumelemzésekből, interjúkból álló jegyzőkönyvek, értékelő lapok, 

fejlesztési tervek feltöltése). A vezetői önértékelés, Teufelné Glaub Ágnes értékelése 

megvalósult, a fejlesztési terv feltöltésével sikeresen lezárult. Az intézményi önértékelés 

folyamatban van, tervezetten augusztus végére zárul. 

Egy kolleganő, Somogyi Ágota külső szakmai tanfelügyeleti ellenőrzésére a 

meghosszabbított veszélyhelyzet miatt nem került sor.  

Pedagógusminősítési eljáráson kettő óvodapedagógus vett részt (Szitáné Sperling 

Bernadett, Somogyi Ágota), melyek online formában valósultak meg. Az eljárás folyamatát, 

szervezését és lebonyolítását több munkaközösségi tag segítette. Nagy segítséget nyújtott az 

Oktatási Hivatal által kiadott önértékelési kézikönyv az egyes eljárások lebonyolításában. A 

folyamatok lezárásakor az összegző eredmények figyelembe vételével lehetőség nyílik az 

egyéni és intézményi fejlesztési célok, képzési irányok megjelölésére, mely a munkacsoport 

működésének várható eredményeként is szerepel. 

A bevezetésre került Alma Matrix Start Program alapján átírt fejlesztési tervkészítő 

programot minden óvodapedagógus alkalmazta. Az alkalmazás után megfogalmazódtak a 

programmal kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok. Kisebb változtatások szükségesek a 

programon, melyeket a következő nevelési évben szeretnénk megvalósítani. 

Eredményesnek értékelem a munkaközösség munkáját a 2021-2022-es nevelési évben. 

Köszönöm minden tagnak az együttműködést, az egész éves munkát! 

 

Dombóvár, 2022. 06. 24. 

        Szitáné Sperling Bernadett 

           munkaközösség vezető 

 



 

 

Beszámoló a 2021. évi  

gyermekvédelmi tevékenységéről 

 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda És Bölcsőde az Alapító okiratában meghatározott 

feladatok, illetve a helyi nevelési programban megfogalmazott irányelvek szerint működik az 

intézmény. Jelen beszámoló csak az óvodát érintő feladatokat, illetve adatokat tartalmazza. 

1. Gyermekvédelmi feladatok az óvodában 

Az óvoda, a gyermekvédelem egyik fontos jelző intézménye. A gyermekvédelmi feladataink 

legfőbb célja, a megelőzés, az időben nyújtott segítség biztosítása. Ha a megelőzésére már 

nincs mód, a legfontosabb a tünetek okainak megkeresése majd a veszélyeztetettség 

megszűntetetése.  

Az óvodapedagógus kötelessége, hogy közre működjön a gyermekvédelmi feladatok 

ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében.  

A családok támogatása, a családi nevelés kiegészítése alapfeladataink körébe tartozik.  

Azoknál a családoknál, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, elváltak, csonka családok, a 

sérült gyermekek (érzelmileg, testileg, szellemileg) fokozottabb odafigyelést igényelnek.  

Intézményünkben a gyermekvédelem kapcsán felmerült problémákkal több szinten is 

foglalkozunk: óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős, óvodavezető. Az óvodapedagógusok 

a gyermekek sorsának alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik. Szükség esetén 

jellemzést, ill. környezettanulmányt készítenek a gyermekről.  

A gyermekvédelmi feladatok hatékony megoldásában segítségünkre voltak a városunkban 

működő gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények: a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Dombóvári Járási Gyámhivatala, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató 

Központ, a Védőnői Szolgálat, a gyermekorvosok és a rendőrség. Ezen intézmények 

dolgozóival az esetek függvényében kapcsolatot tartottunk szóban, írásban és elektronikusan 

egyaránt. 

A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központtal az elmúlt évben az 

együttműködésünk rendszeres volt, többször tartottunk megbeszélést.  A gyermekekkel, a 

családjaikkal kapcsolatban felmerültek problémákat, nehézségeket közösen igyekeztünk 

megoldani. 2021 szeptemberében egy édesanya kérte gyermeke felvételét az óvodába, majd 

2021. szeptember 21-én a kisfiút testvéreivel együtt kiemelték a családból, és az Országos 



 

 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat Tolna Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

ellátásába került. A kisfiú elhelyezése nagyon hosszú időt vett igénybe, óvodai 

jogviszonyának megszűntetésére 2022. február 28-án került sor. 

3 gyermek ügyében tettünk jelzést, mindannyian nehéz szociális körülmények között élnek. A 

gyermekek megsegítésére az óvodában is több alkalommal gyűjtést szerveztünk, melyek 

eredményesek voltak. 

A védőnőkkel a COVID járvány miatt a személyes kapcsolatok elmaradtak, de telefonon 

konzultáltunk, adott esetben a csoportbéli óvónők bevonásával. Közös munkánk során 

figyelemmel kísértük az óvodáskorú gyermekek és családjaik életét. A felmerült problémák 

jellemzően egy-egy családhoz köthetők.  

2. A gyermekek összetételének jellemzői 

2021.01.01. 
Dombóvári Százszorszép Óvoda jan. 01. 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 140 

Csoportok száma 5 

Jogviszonnyal rendelkező gyermekek 

száma 

beóvodázási körzetben lakik 115 

nem a beóvodázási körzetben lakik 7 

Összesen 126 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel - 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 126 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 4 

Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport 24 

SNI-vel felszorzott gyermek-létszámmal számított csoport átlaglétszám: fő/csoport 24 

Ebből, német nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma 25 

Étkező gyermekek száma térítés nélkül étkező 118 

térítéssel étkező 8 

Összesen 126 

étkezésben nem részesülő gyermekek száma - 

HH gyermekek száma 4 

HHH gyermekek száma 2 

Veszélyeztetett gyermekek száma 4 

Védelembe vett gyermekek száma  

(védelembe vett, családba fogadó gyám) 
2 

Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 22 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 16 

Gyógytestnevelésre járó gyerekek száma - 

 

2021.10.01. 
Dombóvári Százszorszép Óvoda okt. 01. 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 150 

Csoportok száma 6 

Jogviszonnyal rendelkező gyermekek 

száma 

beóvodázási körzetben lakik 127 

nem a beóvodázási körzetben lakik 6 

Összesen 133 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel - 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 133 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 4 

Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport 22 



 

 

SNI-vel felszorzott gyermek-létszámmal számított csoport átlaglétszám: fő/csoport 23 

Ebből, német nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma 37 

Étkező gyermekek száma térítés nélkül étkező 120 

térítéssel étkező 13 

Összesen 133 

étkezésben nem részesülő gyermekek száma - 

HH gyermekek száma 6 

HHH gyermekek száma 2 

Veszélyeztetett gyermekek száma 1 

Védelembe vett gyermekek száma  

(védelembe vett, családba fogadó gyám) 
1 

Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 25 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 10 

Gyógytestnevelésre járó gyerekek száma - 

2021.12.31.  

Dombóvári Százszorszép Óvoda dec 31. 

Alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 150 

Csoportok száma 6 

Jogviszonnyal rendelkező gyermekek 

száma 

beóvodázási körzetben lakik 127 

nem a beóvodázási körzetben lakik 7 

Összesen 134 

Ebből óvodai jogviszonya szünetel - 

Aktív jogviszonnyal rendelkezők száma 134 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 5 

Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport 22 

SNI-vel felszorzott gyermek-létszámmal számított csoport átlaglétszám: fő/csoport 23 

Ebből, német nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma 39 

Étkező gyermekek száma térítés nélkül étkező 121 

térítéssel étkező 13 

Összesen 134 

étkezésben nem részesülő gyermekek száma - 

HH gyermekek száma 6 

HHH gyermekek száma 2 

Veszélyeztetett gyermekek száma 1 

Védelembe vett gyermekek száma  

(védelembe vett, családba fogadó gyám) 
1 

Logopédiai fejlesztésben részesülő gyerekek száma 25 

Fejlesztésben részesülő gyerekek száma 11 

Gyógytestnevelésre járó gyerekek száma - 

 

3. A gyermekek lakhely szerinti megoszlása 

 

A bejáró gyermekek Attaláról, Döbröközről, Kapospuláról, Mágocsról és beóvodázási 

közretünkhöz tartozó Mászlonyról és Szarvasdról érkeztek. Több család vidékre költözött, 

ezért magasabb a bejáró gyermekek száma.  

4. Egész napos óvodai ellátást igénylő gyermekek száma 

A Dombóvári Százszorszép Óvodában minden aktív jogviszonnyal rendelkező gyermek 

szülője kérte az egész napos óvodai ellátást. 

Óvodánkban tálaló konyha működik, a konyhai dolgozók az Integrált Önkormányzati 

Szolgáltató Szervezet alkalmazásában vannak. A gyermekek étkeztetését az eatrend biztosítja. 



 

 

5. Tanórán kívüli foglalkozások 

Óvodánkban a gyermekek fejlesztését az óvodapedagógusokon kívül a pedagógiai 

szakszolgálat utazó logopédusa és gyógypedagógusa segítette. Gyógytestnevelésre nem volt 

lehetőség személyi feltételek hiányában. A gyermekek fejlesztésében részt vevő pedagógusok 

szakmai tudással, szeretettel végezték a fejlesztő munkát.  

Intézményünk azon sajátos nevelésű igényű gyermekeket fogadhatott, akiket az Alapító okirat 

engedélyezett. A gyermekek fejlesztését az EGYMI szakemberei látták el. Az óvodai SNI 

logopédiai ellátás tekintetében változás történt a 2021-2022-es nevelési évben. Az ellátás 

folyamatossága érdekében 2021. november 01-től megbízási szerződéssel egy szakembert 

foglalkoztatott az óvoda, heti 4 órában.  

Óvodánkban tehetséggondozó műhelyek működtetésével támogatjuk a tehetséggondozást. 

6. Hiányzások száma, igazolatlan hiányzások száma 

Óvodánkban igazolatlan hiányzás a járványhelyzet ellenére sem volt.  

2021 januárjától a COVID-19 járvány folyamatosan jelen volt óvodánkban, ennek 

következtében változó időintervallumokban csoportok kerültek karanténba. A veszélyhelyzeti 

intézkedések figyelembevételével hozták a szülők gyermeküket az óvodába. Az esetleges 

személyes találkozások mellőzése nem befolyásolta a gyermekek hiányzásának bejelentését. 

A hiányzások igazolásának eljárásrendjét sikerült a szülőkkel betartatni.  

7. Jövőbeni célok, tervek a problémák hatékonyabb kezelése érdekében 

A problémák kezelésére eddig is sokat tettünk, a gyermekek nevelése terén jelentős 

eredményeket értünk el. A hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek családi 

háttere nehezen ellensúlyozható. A neveltségi eredmények óvodán kívül kevésbé mutatkoznak 

meg, a családi környezetben az otthoni szokások, értékek jelennek meg a gyermekek 

viselkedésében. 

Kiemelt feladatunk, hogy integrált nevelés keretében segítsük a hátrányos/halmozottan 

hátrányos gyermekek beilleszkedését, fejlesztését. Bővítsük az ehhez szükséges 

módszereinket. Másik fontos fejlesztendő feladatunk, a szülőkkel való bánásmód terén 

adódik. Fontos, hogy a szülőkkel elfogadtassuk a hátrányos/halmozottan hátrányos 

gyermekek együtt nevelését.  

Célunk, hogy 

▪ a gondozatlanságot, az elhanyagoltságot mutató gyermekek szüleivel való 

együttműködés hatékonyságának, eredményességének növelése elsősorban gondozási 

területeken. 



 

 

▪ a szülők tájékoztatása gyermekükkel kapcsolatos kötelezettségeikről, ezek teljesítésére 

ösztönzésük, a szükséges segítség megadásával. 

▪ a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Gyámhivatal munkatársaival, a 

„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ munkatársaival, a 

Védőnői Szolgálat munkatársaival, a Rendőrség munkatársaival és a 

gyermekorvosokkal a rendszeres és hatékony együttműködés fenntartására a 

továbbiakban is törekszünk.  

 

 

Dombóvár, 2022. május 4. 

 

 

 

 

Tisztelettel:          Teufelné Glaub Ágnes      

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Záradék 
 

 

 

A 2021/2022 nevelési évre vonatkozó Intézményvezetői beszámoló tartalmát a Dombóvári 

Százszorszép Óvoda tagintézményeinek alkalmazotti közösségei elfogadták. 

 

 

Kelt: Dombóvár, 2022. év augusztus hónap 29. nap 

 

 

 

.......................................... 

Dombóvári Százszorszép Óvoda nevében 

 

 

 

Kelt: Dombóvár, 2022. év szeptember hónap 02. nap 

 

 

.......................................... 

Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének nevében 

 

 

 

 

...................................... 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Szülői Közösség képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Dombóvári Százszorszép Óvoda 

és Bölcsőde 2021/2022 nevelési évre vonatkozó Intézményvezetői beszámoló tartalmát 

megismertem és elfogadom 

 

 

 

Kelt: Dombóvár, 2022. év augusztus hónap 29. nap 
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Szülői Közösség képviselője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NYILATKOZAT  

 

 

 

A Közalkalmazotti Tanács a 2021/2022 nevelési évre vonatkozó Intézményvezetői beszámoló 

tartalmát megismerte és elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések 

rendelkezéséhez általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban 

meghatározott határidő biztosításával gyakorolta.  

A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.  

 

 

 

Kelt: Dombóvár, 2022. év augusztus hónap 29. nap  
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A Közalkalmazotti Tanács megbízásából 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A 2021/2022 nevelési évre vonatkozó Intézményvezetői beszámoló tartalmát megismertem 

és elfogadom: 

 

1. Bárányné Buzássy Judit………………………………………………………………… 

2. Francz Ibolya Anikó ……………………………………………………………………. 

3. Habuczkiné Horváth Tünde……….…………………….……………………………… 

4. Kecse Norbert ………………………………………………………………………….. 

5. Kertészné Brandt Bernadett ……………………………………………………………. 

6. Kontárné Bakó Szabina …………………..………..…..……………………………….. 

7. Kulcsár Gréta …………………………………………………………………………… 

8. Márkvár Ernőné …………………………………………………………………………  

9. Mészárosné Lakatos Eszter …………………………………………………………….. 

10. Miklós Edit …………………………………………...………………………………… 

11. Pálné Tanner Izabella…………………………………………………………………… 

12. Rácz Jánosné …………………………………………………………………………… 

13. Schleiszné Gábor Zsuzsanna …………………………………………………………… 

14. Szitáné Sperling Bernadett……………………………………………………………… 

15. Sziveri-Pálinkás Adrienn ………………………………………………………………. 

16. Tapaszti Éva ……………………………………………………………………………. 

17. Teufelné Glaub Ágnes …………………………………………………………………. 

18. Tóthné Kovalik Judit …………………………………………………………………… 

19. Ungi Ágnes……………………………………………………………………………... 

20. Zámbó-Kovács Evelin …………………………………………………………………. 

21. Vercse Zsoltné …………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2021/2022 nevelési évre vonatkozó Intézményvezetői beszámoló tartalmát megismertem és 

elfogadom: 

 

1. Bálintné Bende Klaudia……………………..………………………………….………. 

2. Balogh Heléna Viktória ………………………………………………………………… 

3. Bárány Gvendolin………………………………………………………………………. 

4. Bárányné Vörös Anikó..………………………………………………………………... 

5. Bödör Bettina ………………………………………………………………………….. 

6. Braun Adrienn …………………………………………………………………………. 

7. Braun Zoltán Péterné…….……….…………………….………………………………. 

8. Csapóné Till Zsuzsanna……………………………....………………………………… 

9. Horváth Adrienn………………………………...……………………………………… 

10. Horváthné Reitinger Zita ………………………………………………………………. 

11. Lőrincz-Gárdonyi Helga ………………………………………………………………. 

12. Katyiné Rabóczki Ildikó……………………………………………………………….. 

13. Kelemen Mónika ………………………………………………………………………. 

14. Kertészné Bende Szilvia………………………………………………………………... 

15. Makkosné Koncz Gabriella…………………………...………….…………………….. 

16. Nagy Zsófia…………………………………………………….………………………. 

17. Németh Rita …………………………………………………………………………….. 

18. Potocska Katalin ………………………………………………………………………... 

19. Simon Katalin ………………………………………….………………………………. 

20. Sipos Zoltán ……………………………………………………………………………. 

21. Sterner Sára ……………………………………………………………………………. 

22. Szemesné Lerich Anikó….…………………………………….……………………….. 

23. Tóth Noémi…………………………………………...………………………………… 


