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Óvodánk 2013/14-es nevelési évre vonatkozó személyi feltételeit több oldalról is jótékonyan 

segítette a  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2013. szeptembertől történő 

életbe lépése. 

      Ez a törvény az intézményi gyereklétszámtól teszi függővé az úgynevezett óvodai 

nevelőmunkát segítők létszámát. Ennek értelmében óvodánkban 2013 szeptemberétől három 

fő pedagógiai asszisztens alkalmazását tette kötelezővé. 

A másik jelentős változás, amelyet a hivatkozott törvény szintén az intézményi 

gyermeklétszámtól tesz függővé, az óvodavezető-helyettesek kérdése, óvodánkban  kettő fő 

intézményvezető-helyettesi megbízása lett  jogszerű. Így mindkét épületben van most már  

óvodavezető-helyettes, akik munkaköri leírásuknak megfelelően segítik az óvodavezető 

munkáját, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerint helyettesítik az 

intézmény vezetőjét annak távolléte, vagy egyéb okból kifolyólag akadályoztatása esetén.  

 

Személyi állományra vonatkozó adatokat a beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

   A Knt-ben  előírtakhoz igazodva módosítanunk kellett az óvoda nyitva tartását,  hogy 

megfelelhessünk annak a törvényi módosításnak, miszerint az óvoda teljes nyitva tartása alatt 

óvodapedagógusnak kell foglalkoznia a gyerekekkel. Így  mindkét óvodaépületben az 

óvodapedagógusok  reggel 6.15-től  délután 17.15-ig foglalkoznak óvodásainkkal..  

 

Mind a Park úti, mind a Szent István úti Óvoda  5-5 csoport működik.  

 

A 2013-évi májusi óvodai beiratkozást követően megkértem a fenntartó képviselőtestület 

engedélyét a csoport gyermeklétszámra vonatkozóan 20%-kal történő emelésre, hogy minden 

jelentkezőt felvehessünk.   

 

A 2013-14-es nevelési évre vonatkozó gyereklétszámot, a gyerekek megoszlására, 

összetételére vonatkozó statisztikai adatokat a beszámoló 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Az óvoda pénzügyi, gazdasági  feladatait az óvoda alapító okiratában rögzítettek értelmében 

az önállóan gazdálkodó Gamesz látja el Együttműködési Megállapodás alapján.  

 

Tárgyi feltételek 

 

Szent István úti Óvoda 

 

       Tárgyi feltételek szempontjából a legnagyobb volumenű az a csoportbővítéshez 

kapcsolódó, valójában a Krisztina Óvoda (ma Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szent 

István úti telephelye) teljes rekonstrukcióját megcélzó és megvalósító projekt, amely 2013 

júniusában indult. Hosszú évek nehézsége oldódott meg  az építkezés befejeztével, hiszen 

2004 szeptembere óta, miután az úgynevezett görög épület átadásra került a görög katolikus 

egyház számára, a Krisztina óvoda olyan helyszűkébe került, hogy a mindennapi feladat 

ellátás is csak nagy nehézségek árán ment.  

     Az épület a  törvényi előírásoknak nem felelt meg sem méretben, sem a kötelező 

helyiségek tekintetében. A Széchenyi terv keretében  lezajlott korszerűsítés magába foglalta a 

hiányzó helyiségek pótlását, így nevelői szoba, fejlesztő szoba, gyermek elkülönítő, orvosi 

szoba, felnőtt szociális helyiség, tornaszoba, megfelelő méretű vezetői szoba került 

kialakításra, s a  4-5. számú csoportok kivételével minden csoportnak saját gyermek szociális 

helyisége lett.  Nagy örömünkre szolgál, hogy a tervezés során ún. szülői várakozók is 

bekerültek a tervbe mindkét épületrészben.  
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    Az építkezés  2013 szeptemberére még nem fejeződött be, így az óvoda nem volt alkalmas 

a gyerekek fogadására, ezért  a gyerekek a Rendezvények Házában kerültek elhelyezésre. Az 

ÁNTSZ októberben megadta ugyan az ideiglenes használatba vételi engedélyt, de az csak az 

épület egy részére vonatkozott, hiszen az új épületszárny ekkorra még nem készült el. Ez a 

technikai probléma bizony a mindennapi működésben sok problémát okozott, hiszen továbbra 

is hiányzott egy csoportszoba,  sajnos  a szülők is egyre türelmetlenebbek lettek, s egyre 

nehezebben tudtuk orvosolni a sérelmeiket. 

Mindemellett hiányzott a játszóudvar, hiszen az udvar nagyobbik - elkerített - része még 

hónapokig építési terület volt. A gyermekek részére átadott kicsi udvarrészt az ÁNTSZ 

javaslatára feltöltöttük gyöngykaviccsal, hogy a  szintkülönbségekből fakadó balesetveszélyt 

csökkentsük. Köszönettel vettük a szomszéd görög katolikus óvoda segítségét, gyakran éltek 

is a kollégáim a lehetőséggel és levitték óvodásainkat arra a játszóudvarra légfürdőzni. 

Mindezen működési nehézségek gazdasági szempontból is vetettek fel problémát, hiszen azok 

a szülők, akik gyermekük elhelyezését más módon meg tudták oldani, nem hozták 

gyermeküket a Rendezvények Házába, majd a későbbi hónapokban a csoport összevonások 

miatt is mellőzték az óvoda látogatást. Ez az önkormányzat részéről normatíva visszafizetését 

vonta maga után.   

   A későbbiekben az ún. 1. számú csoportszobai foglalkoztatóban tapasztaltuk, hogy 

kellemetlen a csoportszoba levegője, az e csoportba járó gyerekek a megszokottól 

lényegesebben többet hiányoznak betegség miatt. Szülői kérésre mindezt írásban jeleztem a 

képviselő-testületnek. Leszedtük a falakat borító lambériát, majd megtörtént a szakértői 

vizsgálat is, amely során mintavétel is történt. A csoportszoba azon falán igazolódott nagyobb 

nedvességtartalom, amely az átadást követően csőtörést szenvedett. Ebből a csoportszobából 

kiköltöztettük a gyerekeket, folyamatosan szellőztetjük a csoportszobát, majd a nyár folyamán 

lélegző vakolat kerül a falakra, s bízom benne, hogy 2014 szeptemberétől újra birtokba 

vehetik a gyerekek.  

    A felsorolt problémák bizony erősen próbára tették nemcsak a szülőket, hanem az itt 

dolgozó kollégákat is, hiszen öt csoportszoba helyett egész nevelési évben -  így jelenleg is - 

csak négy csoportszoba működik. Kollégáim mindent elkövettek annak érdekében, hogy a 

gyerekek a kellemetlenségből minél kevesebbet érzékeljenek, de nyilván nem mindig sikerült 

mindent úgy megoldani, ahogyan azt szerettük volna.  

  

   Az építkezés megkezdése előtt a kültéri játékok a Gamesz által elszállításra, majd 

betárolásra kerültek. Az új megnövekedett  épülettömeg nyilvánvalóvá tette, hogy nem lesz 

elegendő hely arra, hogy minden játék visszakerüljön az udvarra, így bizonyos kültéri játékok 

átadásra kerültek Felsőzsolca Város Önkormányzatának. Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

tartalmazza ezen játékok listáját. Mivel a Park úti óvodában a kültéri játékok 2012 évi 

felülvizsgálata a játékok nagy részét jelen állapotában nem találta megfelelőnek, sőt volt 

olyan hinta, amit átalakításra is alkalmatlanként jegyzőkönyveztek, ezért a Krisztina 

Óvodából egy   többfunkciós kültéri játék áttelepítésre került ezen óvoda udvarára.   

 A Krisztina Óvodában az építkezés befejeztével megtörtént a játékok visszatelepítése, a 

kötelező felülvizsgálatukra még nem került sor, ezt a nyáron szeretnénk elvégeztetni. A 

játszóudvart a Gamesz befüvesítette, már csak egyetlen dolog hiányzik az udvar teljes 

komfortjához, azon udvarrész összefüggő térburkolóval történő leburkolása, amely biztosítja 

a gyerekek számára a kinti testnevelés foglalkozásokhoz a biztonságos helyszínt, váltó és 

sorversenyekhez, kerékpározáshoz, motorozáshoz. Ez az építkezés megkezdése előtt már 

megvolt, az alapozás tehát meg van, s míg ez a munka nem készül el, az udvarnak ez a része 

kevésbé biztonságos, mert erőteljes a szintkülönbség. Előzetes egyeztetés szerint ezt 

várhatóan júniusban fogja elkészíteni a Gamesz. 
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     A pályázat részét képező bútorok, tornaeszközök folyamatosan érkeznek, s ha minden 

bútor, eszköz a helyére kerül, akkor valóban minden helyiséget a maga funkciójának 

megfelelően tudunk majd használni, s az építkezéssel járó kellemetlenségek elhalványulnak, s 

elmondhatjuk, hogy a településnek olyan óvodája van, amely megfelel az Unio-s 

elvárásoknak is. A beszámolóm írásakor a csoportok az évzáró ünnepségekre próbálnak a 

tornateremben, s jó érzés tölt el mindnyájunkat, hogy 2014 júniusában már lesz elegendő hely 

minden érdeklődő számára.  

 

 

Park úti Óvoda 

 

Az előző fejezetben megfogalmazottak szerint ezen óvoda játszóudvarán sok játék nem felelt 

meg a 78/2003.(XI.27.)GKM rendelet A játszótéri eszközök biztonságosságáról, így a már 

leírt kültéri játék a Krisztina óvoda udvaráról erre az udvarra került áttelepítésre.  

Sor került még ezen az udvaron egy kétüléses hinta ütésálló térburkolattal történő ellátására. 

 Lebetonoztuk és műanyag hullámlemezzel lefedtük azt az 1. sz. cs. gyermeköltözőjéből 

megnyitott  teret, amely akkori állapotában semmire sem volt alkalmas. Ezen ráfordításokkal 

az óvoda mindenkori igényéhez igazodva több fajta funkció betöltésére is alkalmassá vált.  

    A Park úti Óvodában nyáron került sor az 1.sz. csoportszobai foglalkoztatóban a 

megemelkedett parketta helyrehozatalára. Ezt a munkát még az árvízi helyreállítási 

munkálatokat kivitelező cég garanciális munkában végezte el.  

     Ésszerű-takarékos gazdálkodásunk lévén decemberben még lehetőségünk nyílt arra, hogy a 

csoportonkénti igényekhez igazodva szakmai eszközöket vásárolhassanak az 

óvodapedagógusok csoportjuknak. 

     2014 tavaszára a Park úti Óvodában működő alapítvány körüli jogi procedúra is véget ért, 

így az újonnan megalakult kuratórium közreműködésével új kültéri játékokkal ( 2 db) lepték 

meg az idejáró gyerekeket, a szülők pedig szervezik az „óvodaszépítő délutánt” június 06-ra, 

amikor lefestik az udvari játékokat, padokat.  

    A nyári karbantartási munkák felmérése most van folyamatban, amelyet a Gamesz-szal 

egyeztetünk.  

     A 2013-14-es nevelési évben a  BAZ Megyei Katasztrófavédelem tartott ellenőrzést a Park 

úti óvodában. Az ellenőrzés során néhány - viszonylag kis hibapontú - hiányosságot 

állapítottak meg, amely leginkább a menekülési útvonalak jelölését szolgáló táblák 

mennyiségére vonatkozott. Ezek azóta pótlásra, majd bemutatásra kerültek az általuk 

megadott határidőn belül.  

 

 

 

2013 nyarán a Krisztina Óvoda végig zárva volt az építkezés miatt, a Park úti Óvoda viszont 

egész nyáron nyitva tartott.. Így függetlenül attól, hogy a gyerekek év közben melyik óvoda 

épületbe jártak, minden óvodai ellátást igénylő szülő gyermeke számára biztosítottuk az 

óvodát. 2014 nyarára vonatkozóan a nyári zárás idejéről a törvényi előírásoknak megfelelően   

az óvodai faliújságon, illetve a nemrégen létrehozott óvodai honlapon keresztül adtam 

tájékoztatást.  

A szülők 2014 nyarán is egész nyáron igényelhetnek gyermekük számára óvodai ellátást, a 

két óvodaépület váltva van nyitva. A kollégák szabadságolása a szabadságos ütemtervben 

rögzítettek szerint  történik.  
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2. Pedagógiai/szakmai munka értékelése 

 

A nevelési év kezdetére felülvizsgáltuk és a megváltozott törvényi előírásoknak megfelelően 

módosítottuk óvodánk dokumentumait, pedagógiai programját, házirendjét,  Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, elvégeztük a szükséges esetekben a legitimációs eljárásokat.    

Minderre  egyrészt a törvényi előírásoknak való megfeleltetés miatt volt szükség,  másrészt 

ahol a mindennapi működésben változások történtek, ehhez igazodva a módosításokat. 

elvégeztük (Intézményi nyitva tartás módosítása, óvoda alapfeladatának kibővülése). 

    Kidolgoztunk a nevelőtestület által elfogadott csoportnapló-formátumot, amely az óvodai 

kötelező tanügyigazgatási dokumentumok egyike.  

 Az óvodai nevelőmunka keretét az éves munkaterv adja, amelyet az intézmény vezetője 

készít el.  

A 2013-2014-es nevelési év munkatervében az első félévre tervezett programok nem  

mindegyike került megvalósításra. Az elmaradt programok  - Márton-napi és adventi 

játszóház a szülőkkel -  a Szent István úti Óvodát érintették, ezek a beszámoló előző 

fejezetében leírt objektív okok miatt nem valósulhattak meg.    A mindennapok gyakorlatában 

a gyerekek fejlesztése az egyéni képességekhez igazodva történik, s nem korlátozódik le egy-

egy foglalkozásra, hanem tudatos tervezéssel átszövi az egész napot.  A bennünket körbeölelő 

természet váltakozásának megfigyelésével juttatjuk a kicsiket olyan ismeretekhez, amelyek 

segítik őt eligazodni a világban, megtanítjuk őket arra, hogy óvnunk, védenünk kell a 

bennünket körbevevő élővilágot. S mindebben nagy szerencsénk van abban, hogy Felsőzsolca 

vidékies-falusias környezetével, kertes házaival minden nap lehetőséget ad arra  a 

gyerekeknek, hogy az élő természettel valóban élő kapcsolatban éljenek, az óvoda udvarának 

növényzetén megfigyelhessék az évszakok váltakozását, illetve azt, hogyan alkalmazkodnak a 

növények az időjárás változásához.  

    Óvodai életünket mindemellett ebben a nevelési évben olyan programok gazdagították, 

amelyek az önkormányzat által megpályázott és megnyert  TÁMOP 6.1.2/11/1. pályázathoz 

kapcsolódtak. Ennek keretében az első félévben tartottunk öt csoport foglalkozást 

óvodapedagógusoknak, és öt  egészségnapot szülőknek, kollégáknak, érdeklődőknek. Sok 

segítséget kaptunk ennek során a konfliktus kezelésről, az egészséges táplálkozásról és 

természetesen a legnépszerűbb egészség napunk az volt, amikor az óvodások is részt vehettek 

ezen egészséges táplálékok elkészítésében, s nagy mozgásos délelőttöt rendeztünk mindkét 

óvoda épület nagycsoportosainak a Rendezvények Házában. A még jelenleg is zajló 

egészségmegőrző előadások nagyon hasznosak és népszerűek az óvodapedagógusok körében, 

hiszen sok olyan ismeret birtokába jutunk, amelyek saját és környezetük egészségvédelmét 

szolgálják. 

      Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár  által megnyert TÁMOP - 3.2.13-

12/1-2012-0529 pályázatba is bekapcsolódott intézményünk. Ennek keretében nagyszerű 

kiránduláson vehettek részt óvodásaink Poroszlón, ismerkedvén az élő természettel, annak 

védelmével, s szintén e pályázat keretében a Krisztina Óvodában másfél évtizede működő kis-

kézműves szakkör kapott szerepet.  

 

   Az óvodai szakmai munka tervezésekor és napi magvalósításakor több olyan egyéni 

eltérést, születési és egyéb problémát kell megoldanunk, amelyek minden nevelési évben 

előfordulnak.  

    Ezen nevelési évben kettő fő súlyos mértékű cukorbetegséggel küzdő gyermek szülei 

nyújtottak be igényt óvodai felvételt gyermekük számára. Mindkét gyerek a Szent István úti 

Óvodába jelentkezett, s nyert felvételt. 

   Ezen betegség miatt a gyermek felvételét elutasítani nem jogszerű,  ugyanakkor nagy 

felelősséget jelent az ő jelenlétük a csoportban. Ilyen irányú ismereteket nem tanítottak és 
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tanítanak jelenleg sem a pedagógusképző intézményekben, ezért üdvözöltük örömmel és 

nyújtottunk sok segítséget azon program megszervezéséhez és lebonyolításához, amelyet 

éppen az egyik szülő kezdeményezett. Ennek keretében az Egy csepp figyelem Alapítvány - 

amely a cukorbeteg gyermekek támogatását, intézménybe történő beilleszkedését segíti - 

közreműködésével érdekes és hasznos előadást  halhattunk és gyakorlati bemutatón vettünk 

részt településünkön a Bárczay Kastélyban. Közreműködésünknek köszönhetően más, 

környező települések óvodáiba is eljutott ezen program híre, s lehetővé vált bárkinek 

bekapcsolódnia a szombat délelőtti programba.  Mindemellett a cukorbeteg gyerekek jelenléte 

az óvodában  minden nap nagyon-nagy odafigyelést, állandó készenléti állapotot igényel a 

csoport felnőtt dolgozóitól.  

 

        Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 188/2013.(X.30.) Kth. számú határozatával 

módosította  az intézményünk alapító okiratát. A módosítás ezen nevelési évtől lehetővé, s 

egyben kötelezővé  tette az óvodánkba felvételre jelentkezett  2 fő  látás fogyatékos gyerek 

felvételét. Az ő speciális  fejlesztésük tiflopedagógus által történik, a szakértői véleményben 

meghatározott óraszámban. A tiflopedagógus sok szakmai segítséget nyújt azon 

óvodapedagógusoknak, akik csoportjába ezek a gyerekek járnak, hiszen a speciális 

foglalkozáson túl a gyerekek minden napi óvodai tartózkodása, biztonsága szintén nagy 

törődést igényel a felnőttektől és toleranciát a csoport gyerekeitől.   

    Mindemellett 1 fő enyhe értelmi fogyatékos fejlesztését, speciális megsegítését is kell 

látnunk gyógypedagógus segítségével, illetve  1 fő olyan gyerek is van óvodánkban, akiről 

nem állapította meg a szakértői bizottság ugyan a sajátos nevelési igényt, viszont folyamatos 

figyelemmel kísérés alá helyezte, s róla szintén egyéni fejlesztési naplót kell vezetnie az 

óvodapedagógusnak.  

  A szülői igényhez igazodva - törvényi előírásoknak megfelelően -  biztosítottuk óvodásaink 

számára a hitoktatáson történő részvételt.  A gyerekek kétféle hitoktatáson vehetnek részt, 

katolikus, illetve református hittanon.  

    

Az óvodai munkatervben szereplő - nevelőtestületünk által szervezett -  programok, 

kirándulások, bábszínház látogatások óvodásaink  mindennapi életét gazdagítják.  

Ezek megjelenítése a következő fejezetben fog megtörténni.  

 

Ezen nevelési évben elkészült óvodánk honlapja, amelyet hosszú várakozás előzött meg, s 

melynek nagyon örülünk. E honlapon jelenítünk meg minden olyan dokumentumot, amely az 

óvoda működését szabályozza-biztosítja,  illetve minden  - az óvoda mindennapi működésével 

kapcsolatos - híreket, információt. 

 

A szakmai napok, bemutató foglalkozások adnak lehetőséget nevelőtestületünknek a szakmai 

tapasztalat cserére, egymás munkájának megismerésére, illetve a továbbképzésen szerzett 

ismeretek megosztására.  

 

 

3. Ünnepek, rendezvények, kirándulások  az óvodában 

 

 

2013-14-es munkatervünk kiemelkedő  programjai voltak: 

• Mihály-napi vásár, amely ebben az évben az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek!” 

országos rendezvénysorozat Felsőzsolcai rendezvényének része volt 

• Élményszerző kirándulás a miskolci Vadasparkba az Állatok Világnapja alkalmából 

• Utazás a Mikulás-vonattal 
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• Részvétel az Auchan-Mikulás rendezvényen 

• Mikulás ünnepségek mindlét óvodaépületben 

• Adventi ünnepség a helyi Nyugdíjas Klub képviselőivel mindkét óvodaépületben  

• Adventi játszóház kis műsorral a szülők részére a Park úti Óvodában 

• Fellépés műsorral a „Rendezvények  Házában”megrendezett városi Idősek Adventi 

ünnepén - Szent István úti Óvodások részvételével 

• Adventi gyertyagyújtás a Hősök terén a Mindenki Karácsonyfájánál   

• Városi Könyvtár látogatások  - könyvtári foglalkozások 

• Télbúcsúztató ünnep Kiszebáb égetéssel 

• Bábszínház látogatások a miskolci Csodamalom Bábszínház előadásaira 

•  Műsorral tisztelgés a Szathmáry Király család sírboltjánál     

•  Húsvéti játszó  -  és táncház szervezése  Szent  Óvoda/Park úti Óvoda   egyaránt 

• Föld napjához kapcsolódó udvarszépítés Szent István /Park úti Óvoda egyaránt 

• Anyák napi megemlékezések csoportonként 

• Madarak és fák napja - játékos vetélkedő óvodásainknak Szent István/Park úti Óvoda 

• Gyermeknap - Csiribiri együttessel - kutyás bemutatóval - népzenészekkel - rendőrségi 

autóval  - Szent István/Park úti Óvoda 

• Csoportos évzáró- és ballagási ünnepek csoportonként 

 

 

4. Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

Az előző két évhez hasonlóan a két óvodaépület külön-külön delegált szülőket a szülők 

képviseleti szervébe, a „Szülői Szervezet”-be. A Szülői  Szervezet véleményét minden olyan 

- a gyermekeket érintő - kérdésben kikérjük, amelyeket számukra a illetve a Knt. biztosít.   Az 

első félévben három alkalommal tartottunk a Szülői Szervezet számára megbeszélést, 

előkészítve a nevelési év elején szervezett Mihály-napi vásárt, majd a Mikulás-ünnepséget, 

Adventi ünnepet, s a gyerekek farsangi ünnepét.  

   A szülői értekezletek száma  nevelési évenként három. Ebben a nevelési évben Park úti 

óvodában az előző évhez hasonlóan a szeptemberi csoportos szülői értekezleteket megelőzte 

egy összevont szülői értekezlet, amelyben óvodavezetőként tájékoztattam a szülőket az óvoda 

működését befolyásoló törvényi változásokról, illetve felhívtam  figyelmüket az óvoda 

házirendjének azon pontjaira, illetve az ott leírtak betartására, amelyek az elmúlt időszakban 

gondot okoztak. A  nevelési év kezdetén városunk polgármestere a Szent István úti  Óvodába 

járó gyerekek szüleinek rendkívüli szülői értekezletet tartott a Rendezvények Házában. 

Tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat hogyan helyezi el a gyerekeket mindaddig, 

amíg az óvodaépület részben, vagy egészben átadásra nem kerül.   

    2014 januárban pedig a csoportos szülői értekezletek mellett a két óvodaépület 

nagycsoportosainak egy közös szülői értekezletet szerveztünk a Park úti Óvoda aulájában.  

Ezen a fórumon a helyi iskolák és zeneiskola vezetői  bemutatták az általuk vezetett 

intézményt, a leendő elsős tanítót, illetve a zeneiskola által kisiskoláskorban javasolt 

hangszereket, majd kötetlen beszélgetés formájában a szülők kérdezhettek és választ kaptak 

az őket foglalkoztató kérdésekre.     A szülői értekezletek látogatottsága az előző évekhez 

képest csökkent, amelynek okára keresi nevelőtestületünk a választ.   

     Tervezetten kívül került sor egy  - a szülők kérésének helyt adó soron kívüli - szülői 

értekezletre a Krisztina Óvodában, ahol városunk polgármestere, illetve az óvoda 

felújításában közreműködő szervezetek képviselői válaszoltak a szülők által feltett, a felújítást 

érintő kérdésekre.  
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     A szülők számára hirdetőtáblán, illetve ahogyan a beszámoló előző fejezetében utaltam rá, 

most már az óvoda honlapján is megjelenítünk  minden - az óvoda működésével kapcsolatos - 

hírt, közleményt. Mindemellett minden hónap elején közzé tesszük ugyanezen hirdető 

felületeken az adott hónap rendezvényeit, azokkal kapcsolatos tudnivalókat. 

     A jeles napok mindegyikét nyitott rendezvényként szervezzük, hogy a szülő minél 

többször lehessen részese gyermeke óvodai élményének. Tavasszal visszahoztuk óvodánk 

életébe a nyílt napokat, amikor az intézmény  minden napjaiba nyerhettek bepillantást az 

érdeklődők. A leendő óvodások és szüleik számára csütörtök délelőtt a Szent István úti, 

délután a Park úti Óvodában biztosítjuk a lehetőséget az óvodai élettel, a csoportokkal, 

kollégákkal történő ismerkedésre.  

     Igyekszünk minél több olyan rendezvényt  szervezni, amely  lehetőséget ad a szülőknek 

arra, hogy gyermekük óvodai életébe bepillantást nyerjenek, illetve egy-egy szép és 

maradandó élmény részesévé váljanak.  

   Ebben a nevelési évben bevezettük a fogadóórákat az óvodában, azzal a céllal, hogy  

lehetőséget biztosítsunk a szülők számára gyermeküket érintő kérdések személyes 

megbeszélésére. Sajnos nagyon kevesek élnek e lehetőséggel, ugyanakkor sajnálatos és 

kivédhetetlen az internetes közösségi oldalakon (facebook) az óvodai „élményeket” is érintő –

szülők által történő - megbeszélése, amely sok esetben védtelenné teszi a kollégáimat, mert 

nem látjuk értelmét, hogy ilyen jellegű eszmecserékbe belefolyjon az intézmény.  

   A partneri elégedettség mérés eredményei azt igazolják, a szülők elégedettek óvodánk 

munkájával.  

 

 

5. Tehetséggondozás, felzárkóztatás az óvodában 

 

Mindkét terület fontos része nevelő-oktató munkánknak, hiszen a lemaradást mutató gyerekek 

számára biztosítanunk kell azt a segítséget, ami a felzárkóztatásukhoz, az esélyegyenlőség 

biztosításához szükséges.  A felzárkóztatás két szinten történik: az óvodában a pedagógusok 

minden napi munkájának része, kiegészül mindez azon kolléganők szakmai-módszertani 

segítségével, akik fejlesztőpedagógusi szakvizsgával rendelkeznek. 

    Óvodai gyereklétszámunk 46%-a roma származású, ami az esetek többségében rossz 

szociokulturális hátteret jelent.. Elhanyagolt, s az esetek nem kis részében személyi higiéné 

hiányát mellőző családok gyermeki számára  nem könnyű feladat az esélyegyenlőség 

biztosítása, különösen akkor, ha a szülő nem partner ebben. Nagyon sok segítséget kérünk és 

kapunk a védőnőktől.  

  Nagy előrelépés, hogy ezen családok is rendszeresen hozzák gyermeküket óvodába. 

Természetesen itt anyagilag ösztönzőleg hat a családokra a beóvodázási támogatás, aminek 

egyik feltétele a mindennapi óvodai itt tartózkodás.      

 Nagyon sok egyéni foglalkozás, törődés, odafigyelés jellemzi az óvodapedagógusaink ilyen 

irányú munkáját, hiszen csak úgy tudunk, ha lassabban és kis lépésekkel előre haladni ezen 

gyerekekkel, ezen családokkal, ha érzik, hogy  elfogadjuk őket és gyerekeiket.  

 

      A Nevelési Tanácsadó szakemberei végzik heti rendszerességgel  azon  5. életévüket  

betöltött gyerekek részképesség fejlesztését, akik a tanév eleji szűrésen lemaradást mutattak.  

A logopédiai ellátást szintén a nevelési tanácsadó biztosítja.   

  

A BAZ Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottságánál két esetben 

kértünk kontroll vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy a két gyerek esetében még egy év óvodai 

nevelés javallott, vagy inkább az iskolakezdés. Egy fő látás fogyatékos gyerek esetében, 
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mivel tanköteles korú, hasonlóan kontroll vizsgálat elvégzését indítottam el az Országos 

Látásjavító Intézetnél. 

 A helyi Nevelési Tanácsadó -, amely az intézményi átszervezés után a BAZ Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci tagintézmény telephelye nevet kapta -, által biztosított 

foglalkozáson részt vevő gyerekek számát a beszámoló 3. számú melléklete tartalmazza. . 

 

Tehetséggondozás  az alábbi területen végzünk: 

 

Park úti Óvoda: 

• „Játékos angol” 

• Játékos mozgás fejlesztés 

• Gyermek aerobik 

 

Szent István úti Óvodában a beszámoló előző fejezeteiben megfogalmazott helyiség hiányból 

adódó probléma miatt a nevelési év első félévében  nem volt az előző években már beindított  

- az alább megjelölt -  területeken folyó tehetséggondozó foglalkozás, de 2014 szeptemberétől 

természetesen megszervezzük ezeket.  

• „Kis-kézműves” 

• Gyermek néptánc 

• Játékos gyermek torna 

• Drámajáték 

 

6. Pedagógusok részvétele továbbképzésen 

 

Komoly problémát jelent, hogy a Knt. továbbra is kötelezővé teszi a pedagógusok számára a 

hétévenkénti továbbképzést, ugyanakkor ennek központi finanszírozása teljesen megszűnt.  

A kötelező 120 óra, vagy a szakvizsga költségei magasak, az esetek nagy részében még az 

utazás költségei sem elhanyagolandó tényezők, amelyeket a kollégáknak immár saját zsebből 

kell(ene) fedezniük. 2013 szeptemberétől lépett életbe az óvoda következő öt évre szóló 

Továbbképzési programja, ennek részét képezi a nevelési évre elkészített Beiskolázási terv. 

 

A legutolsó beszámolási időszak óta az alábbiak szerint vettek részt az óvodapedagógusok 

továbbképzésen:   

 

• 2 fő 120 h-s, 

• 1 fő   70 h-s, 

• 1 fő   40 h-s, 

• 11 fő 10 h-s továbbképzésen vett részt,  

•   8 fő 120 h-s ECDL számítógépes vizsgát tett. 

 

Ebben a nevelési évben nevelőtestületünk 22 tagjából 8 fő felelt meg annak a Kt.-ban 

megfogalmazott feltételnek, mely szerint, kérheti 2015-től a Pedagógus I-ből II-be történő 

átsorolását, amennyiben 2014. április 30-ig feltölti e portfólióját az Oktatási Hivatal e célra 

kialakított felületére. Mindehhez természetesen át kell esnie egy minősítő eljáráson a 

kollégának, de ezt megelőzően az intézménynek is.   A nyolc kolléganőből hét fő élt ezzel a 

lehetőséggel. 
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7. Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység az óvodában 

 

Az oktató-nevelő intézményekben - így óvodánkban is – kiemelt fontossága van a 

gyermekvédelmi tevékenységnek. A beszámolóm egy megelőző fejezetében utaltam a 

hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányára intézményünkben,  így 

egyértelmű, hogy ez a tevékenység valamennyi óvodapedagógus kollégám napi munkájában 

jelen van.  

    A gyermekvédelmi felelősök koordinálják ezt a tevékenységet, illetve tartják a kapcsolatot 

a Családgondozó Központtal, annak munkatársaival, esetjelzőn jelzik a problémát, 

esetmegbeszéléseket tartanak a gondozó munkatársaival. A szükséges esetekben  

családlátogatást végeznek. 

   A védőnők havi rendszerességgel végeznek mindkét óvoda épületben tisztasági vizsgálatot, 

de bármikor kijönnek, ha szükség esetén, pl, élősködőt tapasztalunk a gyerek fejében, hívjuk 

őket. Partnerek ezen probléma megoldásában is, hiszen ilyen jellegű vizsgálat során csak és 

kizárólag védőnő által kiadott igazolással jöhet újra a gyerek közösségbe.  

 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében olyan elfogadó óvodai környezet biztosítása a 

célunk, amely tudatosan épít az előítéletek csökkentésére, megszüntetésére. Az 

esélyegyenlőség jegyében kiemelten kezeljük a nemzetiségi gyermekek nevelését, 

felzárkóztatását és fejlesztését. Ezek a gyerekek az értelmi képességek fejlettsége terén 

hátránnyal érkeznek óvodába, éppen ezért differenciált felzárkóztatásukat már kiscsoporttól 

megkezdjük. 

      A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az étkezési kedvezményben 

részesülőket nevelési év elején nyilvántartásba vettük és egész évben figyelemmel kísérjük. A 

határozatok érvényességének nyomon követése nemcsak a gyermekvédelmi felelős, hanem 

valamennyi óvodapedagógus feladata, mert az esetek zömében erről elfeledkeznek a szülők. 

   Igyekszünk a hátrányos helyzetű családokat, mint partnert bevonni az óvodai folyamatokba, 

tudatosan fejlesztettük a család, az óvoda, és a gyermek közötti kommunikációt. Mindez nem 

könnyű a minden napokban, nagyon sok türelemre, tapintatra van szükség irányukba.  

 

7.  Együttműködés területei és formái 

   

- Általános iskolákkal 

 

Korrekt együttműködésre törekszünk  mindkét helyi általános iskolával és a zeneiskolával. 

Ebben a nevelési évben visszatért a református iskola és óvoda között az együttműködésnek 

az a régen bevált módszere, amely a fenntartóváltás óta megszűnt. Újra látogatja a leendő 

elsős tanító az óvodát, a nagycsoportosokkal kéthetente találkozik és játékos formában tart 

számukra foglalkozásokat. A cél az ismerkedés, a zökkenőmentes iskola kezdés segítése.  

Az együttműködés formái az alábbiak voltak.  

• az iskolába menő nagycsoportosok látogatása adventi-, húsvéti játszóházba, 

• az iskolába menő nagycsoportosok látogatása a zeneiskolába hangszerbemutatóra, 

• iskolaigazgatók meghívása az óvodai nagycsoportos szülői értekezletre. 

-   Közművelődés, Városi Könyvtár 

 

Az együttműködés formái:  

- Könyvtár látogatás, könyvtári foglalkozások 

- Felzárkóztatás, az  esélyegyenlőség biztosítása egyéni fejlesztéssel  a könyvtár által 

megnyert pályázati forrásból 
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    -   BAZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci tagintézmény telephelye 

 

Az együttműködés területeire  és formáira a beszámolóm 5.sz. pontjában  tértem ki.   

 

 

-     Családgondozó Központ 

 

Az együttműködés területei és formái a beszámoló 6.pontjában kerültek kifejtésre. 

    

 

  -     Alapítványok   

 

A Szent István úti Óvodában működő alapítvány folyamatosan segíti az alapító okiratában 

megfogalmazott célok, feladatok szerint az idejáró gyerekek nevelési-oktatási feltételeinek 

javítását.  

A Park úti Óvoda alapítványa 2011 szeptembere óta nem nyújtott segítséget az óvodának 

személyi okok miatt. Hosszas bírósági procedúra után az alapítvány újra működőképessé vált, 

s amint arra a  beszámoló előző fejezetében már kitértem, újra segíti-támogatja az óvodában 

az oktató-nevelő munka feltételeinek javítását.  

 

 

 

 

Összességében elmondhatom, hogy Felsőzsolca Város önkormányzati óvodájának mindkét  

épülete korszerű, modern. Mi, akik itt dolgozunk büszkék vagyunk intézményünkre  és 

mindent elkövetünk annak érdekében, hogy szépítsük, állagát megóvjuk, illetve olyan 

pedagógiai tartalommal töltsük meg, amely meggyőzi a szülőket arról, hogy jó döntés volt 

akár a Park úti, akár a Szent István úti óvoda, amikor gyermeküknek óvodát választottak. 
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Mellékletek 
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1. számú melléklet 

 

 

Óvodánk személyi feltételei 
 

 

Óvodánk 2013/2014-es nevelési évre vonatkozó személyi feltételeit  - figyelem véve a 

2011.évi CXC. tv. személyi feltételekre vonatkozó előírásait - a fenntartó Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testület 20/2013. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 13. számú 

melléklete,  valamint a 20/2013.(VIII.06). önkormányzati rendelet  8. sz melléklete határozza 

meg. 

Ennek értelmében óvodánkban betölthető álláshelyek száma: 38 fő, amelyek az alábbi 

munkaköröket jelölik:  

• óvodavezető: 1 fő 

• óvodapedagógus: 22 fő 

• dajka: 10 fő 

• óvodatitkár: 1 fő 

• pedagógiai asszisztens: 3 fő 

• konyhai alkalmazott: 2 fő 

 

 

Az alábbi táblázat Felsőzsolca Város Képviselő-testület által 2013/14 évre intézményünkre 

engedélyezett és ennek megfelelően  álláshelyeket mutatja. 

 

 
Intéz- 

mény 

Óvoda- 

pedagógu

sok 

Dajkák Ped. 

asszisztensek 

Konyhai 

dolgozók 

Óvoda 

titkár 

Óvoda 

vezető 

Ösz- 

sze- 

sen 

Park úti 

székhely 

10 5 2 1 1 1 20 

Szent I. 

úti 

telephely 

11 5 1 1   18 

Összesen 21 10 3 2 1 1 38 
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2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2014/15-ös nevelési évre 2014. május 27-ig beírt gyerekek száma összesen:  

259 fő 

 

 

 

Statisztika 2013/2014. 
2014. május 27. 

Szent 
István út 

Park út Összesen 

Óvodások száma 
131+4 
(SNI) 

137+1 
(SNI) 

268+5 (SNI) 

1. csoport 28 29 57 

2. csoport 28 30 58 

3. csoport 29 26 55 

4. csoport 26+2 27 53+2SNI=55 

5. csoport 20+2 25+1 45+3SNI=48 

Bejáró óvodások 
száma 

8 14 22 

Intézeti, állami nevelt 
óvodások száma 

- - - 

Hátrányos helyzetű 
óvodások száma 

- - - 

Halmozottan hátrányos 
helyzetű óvodások 

26 19 45 

Veszélyeztetett 
óvodások száma 

- - - 

Kedvezményes étkezők 
száma 

76 90 166 

RGYVK-ban részesülő 
óvodások száma 
(ingyenes) 

57 73 130 

50 %-os étkezők száma 19 17 36 

Tartósan beteg 4 1 5 

3 gyerekes 15 16 31 

Etnikai gyerekek 52 67 119 

Hitoktatásban részt 
vevő óvodások száma 

37 43 80 
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3. számú melléklet 

 

 

 

 

 

Óvoda 

megnevezése 

Logopédiai 

foglalkozás 

Fejlesztő 

foglalkozás(óvodai 

helyszín) 

Fejlesztő 

foglalkozás 

Nevelési 

Tanácsadóban 

Park úti 

óvoda 

21 gyerek 8 gyerek 8 gyerek 

 

Szent  István 

úti Óvoda 

22 gyerek 21 gyerek 6 gyerek 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

 

 

Tárgy:  Beszámoló a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014-es nevelési év 

munkájáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014-es nevelési év munkájáról készített 

beszámolót. 

 

 

Felelős:  Csonka Ferencné, óvodavezető 

Határidő:   értelemszerűen 

 

 


