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Az intézmény működésének jogszabályi háttere 
 

 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

• A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

- 229/2012. VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

• 363/2012.(XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról.  

• 32/1997.(XI.5.)MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 

irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

• Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról hatályos paragrafusai 

• 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

• Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati 

határozatai 

• A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda működét szabályozó dokumentumai 

- Az óvodai Pedagógiai programja 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 

- Házirend 
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1. Az intézmény szervezeti felépítése   
 

Az óvodát jelenlegi nevével - Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda - mostani OM 

azonosítójával 2012. augusztus 29-én hozta létre Felsőzsolca Város Képviselő-testülete. Az  

intézmény alapító okirata értelmében az óvoda székhelye a Park út 3. szám alatti óvoda (volt 

Platthy Ida Óvoda), a Szent István út 43. szám alatti épület (volt Krisztina Óvoda) telephely 

óvodaként funkcionál. Mindkét óvodaépületben 5-5 csoport működik. A székhely óvoda 

csoportjai osztott, illetve részben osztott csoportok, a telephely óvoda valamennyi csoportja 

osztatlan.  

 

1.1. Személyi feltételek 

 
A személyi feltételek a törvényi előírásoknak megfelelőek. A  2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről 2013 szeptembertől történő életbe lépése a személyi feltételeket 

nagymértékben javította intézményünkben. Ennek értelmében óvodánkban 2013 

szeptemberétől három fő pedagógiai asszisztens segíti az óvodapedagógusok munkáját, 

illetve 2 fő  óvodavezető-helyettes, egy fő szakmai munkaközösség-vezető alkotják az 

óvoda vezetőségét.  Óvodapszichológus alkalmazását nem teszi kötelezővé a Knt., így nincs 

intézményünkben.  

 

A személyi állományra vonatkozó adatokat a beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

   A Knt-ben  előírtakhoz igazodva még a tavalyi nevelési évben módosítottuk az óvoda nyitva 

tartását,  hogy megfelelhessünk annak a törvényi előírásnak, 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. 

 

A 2014. évi májusi óvodai beiratkozást követően megkértem a fenntartó képviselőtestület 

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

jelentkezőt felvehessünk.   

 

Újként jelentkezik, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv. 2015 szeptember 

01-től hatályba lépő rendelkezése, mely szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek 

augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától (azaz jelen 

esetben 2015 szeptember 01-től) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt 

vennie.  

 

Ezen törvényi kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 01. előtt 

születtek és még nem járnak óvodába. 

 

      A beszámoló készítésének időpontjában az óvodai beiratkozás  már megtörtént, 

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal népesség-nyilvántartó adatai szerint viszont jelentős 

azon gyerekek száma, akik számára a hivatkozott tv. értelmében 2015 szeptemberétől 

kötelező az óvodai nevelés, szüleik azonban a felsőzsolcai önkormányzati óvodába nem 

íratták be őket.  

Ezen adatok feldolgozása folyamatban van, ezt követően jelezzük Felsőzsolca Város Jegyzője 

felé, akinek hatáskörébe tartozik a Nkt.72.§. (1). bekezd. b. pontjában leírtaknak érvényt 

szerezni. 
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A 2014-15-ös nevelési évre vonatkozó - a beszámoló elkészítésének időpontjában  aktuális -  

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.  

 

 

1.2. Tárgyi feltételek 

 

Szent István úti Óvoda 

 

     Mindkét óvodaépület tárgyi feltételei jók, az idejáró gyerekeket valóban szép, esztétikus, 

biztonságos környezetben fogadjuk. Az új Széchenyi Terv keretében 2013-14-ben felújított 

Szent István úti óvoda sok szempontból megújhodott, több olyan helyiség is pótlásra került, 

amelyek hiánya hosszú évekig gondot okozott a működésben (tornaszoba, logopédiai-

fejlesztőszoba, gyermek elkülönítő, orvosi szoba). Az átadást követően még sok gondot 

okozott a több helyiségben előforduló falnedvesség, amelyre a Város Képviselő-testülete 

megoldást keresett. A szakértői véleményt követő műszaki megoldás valóban segítette, illetve 

segíti a falak kiszáradását. Idén nyáron a nyári karbantartási időszakban várjuk a garanciális 

javítások elvégzését.  

A felújítás legnagyobb örömét a tornaszoba megépítése jelentette az itt dolgozók, illetve 

idejáró óvodások számára. Nemcsak a testnevelés foglalkozások megtartása zajlik itt, hanem 

minden olyan tevékenység és óvodai program, amely nagy teret igényel. Itt „gyakorolnak” 

óvodánk néptáncosai, itt tartottuk a Márton-napi játszóházat, a Húsvéti tánc-és játszóházat, a 

farsangi felvonulást. Szintén nagyon sok előrelépést jelent a fejlesztő szoba megléte, hiszen a 

hét szinte minden délelőttjén foglalt: egyéni és csoportos speciális fejlesztő foglalkozások, 

logopédiai- és tiflopedagógiai foglalkozások, hittan foglalkozások zajlanak itt.  

 

     Park úti Óvoda 

 

    A Park úti óvoda árvízi felújítását követő egy-két évben még előfordultak szintén a falak 

nedvességéből adódó problémák, azokat helyreállítottuk, s jelen pillanatban valóban szép, 

modern, jó tárgyi ellátottságú ez az intézmény is. Közel három évtizedig ez az óvoda sokkal 

modernebb, jobban felszerelt intézmény volt a Krisztinánál, hiszen harminc éve épített 

létesítmény volt, most a felújítást követően a Szent István úti óvoda már azon elvárásoknak is 

megfelel, amelyeket Unio-s követelményeknek is nevezhetünk. 

 

Tárgyi feltételeket illetően megoldásra váró feladatok 

     

➢ Az óvodák játszóudvarán található kültéri játékokra a 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet 

a játszótéri eszközök biztonságosságáról az irányadó. A nemzetgazdasági miniszter 

7/2002.(IV.18.) NGM rendelete a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 

78/2003.(XI.27.) GKM rendelet módosításáról 7.§. (2) bekezdésében 

megfogalmazottak értelmében mindkét óvoda játszóudvarán elvégeztettem az udvari 

játékok felülvizsgálatát. E felülvizsgálat eredményéről tájékoztattam Felsőzsolca 

Város Képviselő-testületét, annál is inkább, mert a jegyzőkönyvben rögzítésre került, 

hogy  mely játékok nem kapták meg a „Megfelelt” minősítést. Ezen játékok egy részét 

a helyi Gamesz segítségével megfelelővé lehet tenni, míg a játékok egy része -  Park 

úti óvoda udvarán - lebontásra ítéltetett, hiszen a faanyag elkorhadt és 
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balesetveszélyes. A probléma megoldásához szükséges pénzügyi fedezetet a fenntartó 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület biztosítja intézményünknek.   

 

➢ Mindkét óvodaépület - különösen a Szent István úti óvoda - nagy forgalmú út mellett 

fekszik. Az óvodaépületbe vezető kiskapuk zárása - különösen a kiskapuk felső 

harmadában elhelyezett tolózár - használata mindennapos probléma. Szülői 

fórumokon (szülői értekezletek, játszóházak, nyílt napok) folyamatosan felhívjuk 

figyelmüket a gyerekek biztonságát szolgáló tolózár használatára, sőt a  kapun táblát is 

elhelyeztünk erre vonatkozóan, de sajnos mindezen próbálkozásunk kevés 

eredménnyel jár. Többször konzultáltam már ezzel kapcsolatban a Gamesz műszaki 

vezetőjével, vélhetőleg egy elektromos kapuzár válthatna ki mindnyájunk számára 

biztonságot nyújtó megoldást. Ennek kivitelezése viszont sokba kerül. 

 

➢ A felújított-korszerűsített Szent István úti óvodaépületben az orvosi szoba nagyszerű 

lehetőséget hordoz magában egy sószoba megvalósítására. Ez annál is inkább sürgető 

lenne, mert bár az orvosi szoba kialakítása kötelezően előírt eleme volt a 

korszerűsítésnek, valójában teljesen kihasználatlan, ugyanakkor nagyon sok a légúti 

megbetegedések száma óvodásaink körében. Mielőtt a sószoba létrehozásának terve 

megfogalmazódott, az óvoda vezetőjeként konzultáltam a miskolci Gyermek-

egészségügyi Központ pulmonológusával, aki tájékoztatott arra vonatkozóan milyen 

jellegű és paraméterű berendezés és feltétel kell ahhoz, hogy olyan sószobát alakítsunk 

ki, amely valóban jótékonyan segíti a gyermekek egészség megőrzését. Ezt követően 

több olyan céggel is tárgyaltam, illetve kértem ajánlatot, amelyek erre szakosodtak, 

majd sikerült találnom olyat, aki a pulmonológus szakember által elmondott elv 

mentén dolgozik.  

A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet részben a  fenntartó, részben 

óvodánk alapítványa vállalja. Jelen pillanatban ÁNTSZ döntés előtt áll a dolog, mert 

bár ezen helyiség kialakítása nem ÁNTSZ  engedély kötelezett, jelen esetben azonban 

arról van szó, hogy az eredeti funkciótól (orvosi szoba) eltérő funkcióval is szeretnénk 

működtetni nevezett helyiséget. (Szülői elégedettségmérő kérdőíven is jelezték a 

szülők, hogy örülnének egy ilyen létesítménynek). 

 

A Park úti óvodában egyre inkább érzékelhető azon helyiségek hiánya, amelyeknek 

létrehozása a Szent István úti óvodában komfortosabbá teszi a minden napokat.  

Különösen a fejlesztőszoba hiánya érezhető erőteljesen, hiszen a tiflopedagógiai 

(látássérült gyermekek speciális megsegítése) foglalkozások kivételével minden egyéb 

fejlesztés megtörténik ebben az óvodaépületben is. E célra egyetlen helyiség áll 

rendelkezésünkre, ez a nevelői szoba, a maga felnőtt berendezésével, felnőtt 

asztalokkal és székekkel. A gyerekek a felnőtt székeken ülve-térdelve vesznek részt 

ezeken e foglalkozásokon, ami különösen a fejlesztő foglalkozásokon nem a 

legszerencsésebb, hiszen ilyenkor sokszor feladatlapokat oldanak meg. A helyiség 

mérete viszont nem tesz lehetővé, hogy a csoportszobákból bevigyünk ezen 

foglalkozásokra kis asztalokat és gyermekszékeket. (Szülői elégedettségmérő 

kérdőíven is jelezték a szülők, hogy örülnének egy ilyen létesítménynek). 

Megoldást kellene találnunk erre a problémára. 

 

 

Az óvoda dolgozói valamennyien maguknak érzik intézményünket, kreatívak, ügyesek, s 

mindent elkövetnek annak érdekében, hogy itt a gyerekek jól érezzék, magukat, barátságos 

csoportszobák, közös terek között töltsék minden napjaikat.  

Az előző évhez hasonlóan - azon szülők számára, akik a nyári időszakban gyermekük 

számára óvodai ellátást igényelnek - ezt biztosítjuk, hiszen a két óvodaépület a nyári 



7 

 

karbantartás idejére váltva zár be. Azon időszakban (két hét), amikor a Központi Konyha 

bezár, szintén az előző évek jó bevált gyakorlatát követve a helyi Pokol Csárda 

közreműködésével biztosítjuk a gyerekek számára az étkezést.  

 

A szülők értesítése a nyári zárás idejéről a törvényi előírásnak megfelelő időben (adott év 

febr. 15.) és a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban rögzített módon (óvoda honlapja: 

www.zsolcaovi.hu, illetve a faliújságokon keresztül) megtörtént.  

 

 

2. Pedagógiai/szakmai munka értékelése 
 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-i 

bevezetésekor óvodánk valamennyi óvodapedagógusa Pedagógus I. fokozatba került, majd ezt 

követően 7 fő óvodapedagógus felelt meg azon törvényi szabályozásnak, amely lehetőséget 

adott számukra, hogy rendkívüli eljárás keretében kérjék a Pedagógus II. fokozatba történő 

átsorolásukat. Munkáltatói oldalról ezen óvodapedagógusok átsorolása megtörtént 2015. jan. 

01-től. Ezen kollégák közül 3 fő azon  kategóriába esett, akik számára kötelező a 2016 évi 

minősítő eljárásra történő jelentkezés. Jelentkeztetésük megtörtént, a megérkezett az Oktatási 

Hivataltól is az erre vonatkozó visszajelzés.  

   Mindez azt jelenti, hogy az ő minősítésüket megelőzően - várhatóan - intézményünk a 

20/2012.(VIII.31.)EMMI rend. 145.§.2.bekezd. alapján országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés elé néz. Az Oktatási Hivatal július 31-ig az általa működtetett informatikai 

támogató rendszer útján értesíti az ellenőrzési tervben szereplő pedagógusokat, 

intézményvezetőket és intézményeket, így ezt követően áll majd a szakmai-pedagógiai 

ellenőrzést illetően olyan adat rendelkezésünkre, amely pontosan behatárolja a Felsőzsolcai 

Napközi Otthonos Óvodára vonatkozó ellenőrzési paramétereket. 

 

A különböző továbbképzéseken hallottakat figyelembe véve szükségesnek tartjuk a nyár 

folyamán az intézmény kötelező dokumentumainak felülvizsgálatát (Pedagógiai Program, 

SZMSZ, Házirend, illetve a munkaköri leírások), annál is inkább, mert a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően létre kell hozni az intézmény önértékelési csoportját, s el kell 

készítenünk óvodánk önértékelési tervét, amelyet az intézmény szakmai-pedagógiai 

ellenőrzése előtt fel kell töltenünk az Oktatási hivatal ezen célra létrehozott támogató 

informatikai felületére. A kollégák szabadságolási tervét mindezen tényezők figyelembe 

vételével készítettük el.  

 

A szakmai-pedagógiai munkánkat az Óvodai nevelés Országos alapprogramja, s a helyi 

Pedagógiai program alapján végeztük. Az e dokumentumokban megfogalmazott céloknak 

való megfelelés minden napi nevelő-oktató munkánk része volt.  

Kiemelt figyelmet kapott a mindennapokban az eltérő képességeket figyelembe vevő egyéni 

fejlesztés, a differenciálás. A játék szerepe, annak tiszteletben tartása mindennél fontosabb a 

nevelő munkánkban. Az óvodáskor ismeretszerzésének leggyakoribb módja a megtapasztalás, 

s ennek a lehetőségnek a biztosítására nagy hangsúlyt fektetünk. A napirendet úgy alakítjuk, 

alakítottuk ki, hogy az a lehető leginkább szolgálja az óvodások érdekét, védelmét, biztosítsa 

számukra a tevékenységek kiszámíthatóságát. A házirend minden szülő általi betartatásával 

biztosítjuk a gyermekek, a csoportok nyugalmát. 

     Óvodánk 2014-15-ös nevelési évre vonatkozó munkatervében szereplő valamennyi 

program (beszámoló 3. pontja)  megvalósításra került. Az óvoda falain belül szervezett új, 

vagy már hagyománnyá vált programokon túl bekapcsolódtunk olyan rendezvényekbe is, 

amelyek a település önkormányzatának, civil szervezeteinek támogatott pályázatához 

http://www.zsolcaovi.hu/
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kapcsolódtak. Így örömmel adtunk otthont a Szent István úti Óvoda épületében a „Bringázz a 

munkába” c. pályázati projekt azon részének, amelynek során bringával érkezős-reggelizős 

napot szerveztünk, amelyet nagyon élveztek a gyerekek, sőt a szülők mellett volt olyan 

család, ahol a nagyszülők valamelyikét is sikerült megnyerni a kétkerekezésnek. Ezen 

pályázat következő - immáron mindkét óvodaépületre vonatkozó - programja volt az a 

Rendezvények Házában megrendezett kerékpáros vetélkedő és sportverseny, ahol nemcsak 

ügyességüket próbálhatták ki, de a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos biztonságosságot 

szolgáló szellemi vetélkedőn is részt vehettek óvodásaink. S mindemellett a vállalkozó 

gyerekek (persze szülői támogatással) biciklijüket is behozhatták, előzetesen feldíszíthették 

odahaza, s részt vettek a kerékpár szépségversenyen.  

   Több olyan programunk is volt, amely az előző nevelési évhez kapcsolódott, így például az 

önkormányzat által megpályázott és megnyert TÁMOP 6.1.2/11/1. pályázat, amely 

óvodánkban az egészség megőrzését szolgáló rendezvények megvalósítását szolgálta. E 

pályázat fenntarthatóságát szolgáló programok közül ezen nevelési év talán legsikeresebbje 

volt a Márton napi játszóházhoz kapcsolódó egészséges ételek készítése és kínálása a szülők 

körében. Ezt a kezdeményezést egyébként jótékonyan szolgálja a gyermekintézmények 

közétkeztetésére vonatkozó szabályozás, amelynek egyik - intézményünkben is tapasztalható 

fontos eleme, hogy új ételek jelentek meg az étlapon, pl. kuszkusz, zabkása, szinte napi 

rendszerességű a gyümölcs, a megszokottnál lényegesen „sótlananabb” az étel, sok a nyers 

zöldség, s szinte heti-kéthetenkénti a dió jelenléte az ebédnél. Ezt a fajta - mindenképpen az 

egészségmegőrzést szolgáló - intézkedést mi nagyszerűen be tudjuk illeszteni az említett 

tavalyi pályázati programunkba, illetve az azt követő fenntarthatósági programjainkba. A 

pályázat során sok ismeret birtokába juttattuk gyerekeket, s ez most segítséget ad a 

kollégáknak ahhoz, hogy nemcsak a megszokott ételféleségeket, illetve a szokott módon 

elkészült ételeket fogadtassák el óvodásainkkal.   

    Nagyszerű sport délutánt szerveztünk a szülőkkel a Rendezvények Házában egy civil 

pályázati program részeként, ahol apák-anyák-gyermekük időnként nagy testvérekkel 

kiegészülve játékos ügyességi versenyen vettek részt. A jól kigondolt állomáshelyeken 

teljesítendő feladatok során a szülők nemcsak ügyességüket, de fizikai teljesítőképességüket, 

sőt leleményességüket is próbára tehették, s olyannyira élvezték a gyermekükkel együtt 

folytatatott csapatversenyt, hogy elmondásuk szerint máskor is örülnének az ilyen 

kezdeményezésnek.  

Az egészség megőrzésének fontos eleme a mozgás, amelynek rendszeressége beépül 

óvodásaink mindennapjaiba. A testnevelés foglalkozások mellett minden nap van úgynevezett 

mindennapos testnevelés, amellyel biztosítjuk a gyermekek fizikai erőnlététének javítását, 

fejlesztjük koordinációs képességeiket, ügyességüket.  

Óvodánkból sok gyerek jár „focisuliba, kézilabda edzésre”. 

     A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár által megnyert a TÁMOP-

3.2.13-12/1-2012-0529-es „Játszva is tanulhatsz Felsőzsolcán!” című pályázat részeként a 

közel másfél évtizedes múltra visszatekintő Kis-kézműves szakkör, illetve az őszi szünetben 

megrendezett Kis-kézműves tábor  kapott lehetőséget a megújulásra. E pályázat kezdete az 

előző nevelési évre nyúlik vissza, keretében ezen nevelési évben a foglalkozások folytatása 

mellett a gyerekek számára maradandó élményt nyújtó Szentendrei Skanzenbe szervezetünk 

kirándulást. A kirándulás, utazás nem mindennapi izgalma mellett a Skanzen egy olyan helyre 

varázsolta el óvodásainkat, amely a ma gyermeke számára már ismeretlen. A helyszín 

lehetőséget adott arra, hogy ismerkedjenek a kicsik elődeink életmódjával, régi korok 

gyermekeinek életével. Elvarázsolta óvodásainkat e a kirándulás. A pályázati program 

zárásaként bekapcsolódtunk azon kiállítás rendezésébe, amely a pályázatban résztvevő 

gyermekek alkotásaiból nyílt. Kis műsorral kedveskedtünk a kiállítás megnyitóra érkezett 

hozzátartozóknak.  

Egy pályázat keretében valósulhatott meg az az óvodásaink körében rendkívül nagy tetszést 

kiváltó program, amit a „Magor és fia” Felsőzsolcai Rendezvények Házában történő 
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meghívása eredményezett. E projekt önrészét Felsőzsolca Város Képviselete biztosította 

intézményünk számára, s ezzel nagy örömet szerzett óvodásainknak. Tulajdonképpen olyan 

népi játékokat, erőt-ügyességet-állóképességet, küzdőképességet, versenyszellemet, akaratot 

fejlesztő játékokat bocsátottak a gyerekek rendelkezésére, amelyek őseink gyerekeinek 

szolgáltak játékszerül. Mindamellett a „jelmezek”, amelyekben a játékokat „felügyelő-

üzemeltetők” megjelentek, a jurtasátor, amelyeket bemutattak és amelyekről meséltek, nagy 

ámulattal és maradandó élménnyel töltötték el a kicsiket.  

 

    A tavalyi nevelési évben felvett kettő fő súlyos mértékű cukorbetegséggel küzdő gyermek 

továbbra is intézményünk óvodása.  Bár sokat tanultak a kollégák a diabeteszt illetően, a két 

inzulinpumpával is rendelkező gyerekek egész napos odafigyelést és nagyon nagy 

felelősséget jelentenek a kollégák számára és nagy-nagy türelmet a kis csoporttársak részéről.   

Ezen betegség miatt a gyermek felvételét ugyanakkor elutasítani nem jogszerű.   

Az ezen csoportba járó gyerekeket viszont megtanítják a kollégák a másság elfogadására, 

hiszen meg kellett értetniük a csoport tagjaival, hogy ezek a gyerekek nem mindig azt eszik, 

amit ők, és nem mindig akkor, ahogyan ők. És meg kellett  értetniük a kicsikkel azt is, hogy 

ezekre a kispajtásokra nagyon oda kell figyelni, hiszen figyelniük kell az inzulinpumpa 

csipogását, s ha jelez, az óvó néninek esetenként a mesét, körjátékot, stb, abba kell hagynia, 

mert el kell látnia ezen gyerekek valamelyikét. Csoportlátogatások sora győzött meg arról, 

hogy a kisgyerek hihetetlenül toleráns tud lenni.  

     

    Intézményünk alapító okiratában rögzítettek szerint óvodánk ellátja a látás fogyatékos 

gyerekeket. Az előző nevelési évben felvett 2 fő látássérült gyermek (közülük az egyik a 

szakértői véleményben leírtak szerint aliglátó), továbbra is óvodánk látogatója. Az ő speciális 

fejlesztésük tiflopedagógus által történik, a szakértői véleményben leírtak szerint.    

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

látnunk gyógypedagógus segítségével ebben az évben. Ez a gyerek ősztől iskolába folytatja 

tanulmányait, a látássérült gyerekek azonban még óvodások maradnak. 

  A szülői igényhez igazodva - törvényi előírásoknak megfelelően - biztosítottuk óvodásaink 

számára a hitoktatáson történő részvételt.   

 

      Az óvodai munkatervben szereplő - nevelőtestületünk által szervezett - programok, 

kirándulások, bábszínház látogatások óvodásaink mindennapi életét gazdagítják.  

Ezek megjelenítése a következő fejezetben fog megtörténni.  

 

    A szakmai napok megszervezése az óvodavezető feladata. Ebben a nevelési évben a 

szakmai napok egy részét a szakmai munkaközösség-vezető javaslata alapján közösségépítő 

foglalkozás megtartására, illetve a minősítő eljárásra készülve - amelyen minden 

pedagógusnak át kell esnie 2018. december 31-ig - tematikus tervek kidolgozására használtuk 

fel. A többi szakmai nap a továbbképzéseken hallottak továbbadását, valamint a nevelőtestület 

felkészítését az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre szolgálta.  

 

 

 

3. Ünnepek, rendezvények, kirándulások az óvodában 
 

 

2014-15-es munkatervünk kiemelkedő programjai voltak: 

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

országos rendezvénysorozat Felsőzsolcai rendezvényének része volt 

• Néphagyományőrző program szervezése a Rendezvények Házában Park és Szent 

István úti óvodásaink számára „Magor és fia” részvételével 
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• Bringázz a munkába c. program (Felsőzsolca Város Önkormányzat) keretében biciklis 

reggeli a Szent István úti óvodában szülőknek-gyerekeknek 

• Bringázz a munkába c. program (Felsőzsolca Város Önkormányzat) keretében biciklis 

Vetélkedő a Rendezvények Házában Park és Szent István úti óvodák részvételével 

• Élményszerző kirándulás a miskolci Vadasparkba az Állatok Világnapja alkalmából 

• Utazás a Mikulás-vonattal 

• Részvétel az Auchan-Mikulás rendezvényen 

• Mikulás ünnepségek mindkét óvodaépületben 

• Adventi ünnepség a helyi Nyugdíjas Klub képviselőivel mindkét óvodaépületben  

• Adventi játszóház szülők részére a Park úti Óvodában 

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

ünnepén - Park 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 István Óvoda/Park úti Óvoda egyaránt 

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

• Víz Világnap-ja alkalmából szervezett programok, játékos vetélkedők 

• Anyák napi megemlékezések csoportonként 

• Madarak és fák napja Szent István/Park úti Óvoda 

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

autóval - Szent István/Park úti Óvoda 

• Yell and Tell foglalkozások óvodásainknak a Felsőzsolcai Városi Könyvtár 

közreműködésével - Park és Szent István úti óvodában 

• Csoportos évzáró- és ballagási ünnepek csoportonként (beszámoló készítésének idején 

zajlanak) 

• Részvétel Park és Szent István úti óvoda a Felsőzsolcai Városi Könyvtár által 

szervezett területi versmondó találkozón 

• Kis-kézműves tábor szervezése Felsőzsolcai 5-12 éves korosztály számára az őszi 

szünetben - Szent István úti óvoda  

• Kiállítás rendezése a Bárczay Kastélyban a Felsőzsolcai Városi Könyvtár 

közreműködésével a Kis-kézműves szakkör tagjainak alkotásaiból 

• Felsőzsolca Város Támogatási Alap támogatottságán nyert alapítványi  

kezdeményezésből úszótanfolyam szervezése a miskolci Kemény Dénes Uszodában 

Park és Szent István úti óvoda 

• Civil szervezetek részére kiírt helyi pályázati támogatásból „Apa-fia, apa-lánya, anya-

fia, anya-lánya” sportvetélkedő a Rendezvények Házában 

• Év végi nagy és csoportos kirándulások a Harsányi kalandparkba - Park úti Óvoda 

• Év végi nagy kirándulás a Nyíregyházi ZOO-ba - Szent István úti Óvoda 

 

 

 

4. Kapcsolattartás a szülőkkel  
 

 

A két óvodaépület - bár külön-külön delegál szülőket a szülők képviseleti szervébe, a „Szülői 

Szervezet”-be - egy közös képviseleti szervet alkot, természetesen oly módon, hogy akár a 

Park úti, akár a Szent István úti óvodaépületben lehetnek egyedi megoldások egy-egy 
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rendezvény, ötlet kivitelezését, megvalósítását illetően. A Szervezet véleményét minden olyan 

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

Számukra a nevelési évben négy alkalommal tartottunk megbeszélést. Sok mindenben 

számíthatunk a szülők segítségére, pl. Mihály-napi vásár, Mikulás-ünnepség, Adventi 

ünnepség, gyerekfarsang, jótékonysági bál, Föld napi óvodaszépítési délelőtt, kirándulások 

szervezése stb.  

 

   A szülői értekezletek száma nevelési évenként három. Mindkét óvodaépületben úgy 

tartottuk ebben a nevelési évben a szülői értekezleteket, hogy két esetben (szeptember, január) 

a csoportos szülői értekezleteket megelőzte egy úgynevezett „közös” szülői értekezlet. 

Így a nevelési év elején az óvoda vezetője üdvözölte  a kiscsoportos (újonnan érkező) 

gyerekek szüleit, illetve tájékoztatást adott  a szülőknek minden  olyan - az óvoda 

működésével kapcsolatos dologról, valamint  az intézményt érintő törvényi változásokról, 

szabályozásokról,  -, melynek ismerete fontos az óvoda használók számára. Januárban pedig 

tájékoztatta a szülőket az első félév tapasztalatairól. Ezen két alkalom rövid tájékoztatóját 

csoportos szülői értekezletek követték, illetve az áprilisi szülői értekezlet kizárólag csak 

csoportos, amelyet a csoportok életét irányító óvodapedagógusok tartottak a csoportjukat 

érintő kérdéseket, témákat illetően. A szülői értekezletek látogatottsága csoportonként 

változó. Ezen fórumok látogatottságának emelése fontos feladatunk az elkövetkező 

időszakban.   

     Ezen nevelési évben - az előző évek tapasztalatait figyelembe véve -, s a helyi iskolák (ált. 

és művészeti) igazgatóival történő konzultáció során arra a következtetésre jutottunk, hogy az 

óvodánkból iskolába menő gyerekek szüleinek a helyi iskolák által nyújtott információk 

megszerzését illetően az eddigiektől más módon nyújtsunk segítséget. Így az óvodában előző 

években e célra szervezett szülői értekezletek  színhelyei ezen nevelési évtől az iskolák lettek, 

s az iskolák, s egyben a szülők számára az iskolai meghívók átadásával nyújtottunk segítséget.  

Így minden szülő számára adott volt a lehetőség, hogy eldöntse, az iskolai környezetben 

megrendezésre kerülő tájékoztató lehetőségével él-e. 

       

     Az előző évekhez hasonlóan a  szülők számára többféle módon biztosítjuk az információt 

az óvodai programokat, vagy egyéb gyermekük óvodai életét érintő kérdéseket illetően: az 

óvodai (sok esetben csoportos) hirdetőtáblán, illetve a tavalyi nevelési évtől az óvoda 

honlapon keresztül. Mindemellett minden hónap elején közzé tesszük ugyanezen hirdető 

felületeken az adott hónap rendezvényeit, azokkal kapcsolatos tudnivalókat, az úgynevezett 

„Eseménynaptár szülők részére” c. dokumentumot.  

     Több olyan programot szervezünk az év folyamán, amelyek nyitottak, így biztosítjuk, hogy 

a szülők minél tevékenyebben bekapcsolódhassanak gyermekük óvodai életébe. 

A játszóházak (Márton-napi, adventi, húsvéti) népszerűek. Ezen nevelési évben a Szent István 

úti óvoda egyik csoportja diafilmvetítéssel egybekötött szülő-óvoda-szülőtárs találkozót is 

szervezett. Nyitottak vagyunk minden olyan szülői kezdeményezésre, amely a szülő, a 

családok és az óvoda mint intézmény együttműködését segítik, amelyek az együttműködés 

minőségét emelik, avagy ezt a kapcsolatot tartalmasabbá teszik. Sok esetben kérjük ki a 

szülők véleményét, legutóbb például szülői értekezleten tájékozódtunk arról, a szülők milyen 

arányban, esetlegesen csoportonként változó módon szeretnének-e gyermekükkel együtt részt 

venni az óvodai kiránduláson. Természetesen az ésszerűség, jogszerűség határait, illetve azt a 

nem elhanyagolandó szempontot is figyelembe véve, hogy a többi gyerek érdeke ne sérüljön, 

figyelembe vesszük az eltérő igényeket, véleményeket. Ez utóbbi annak is a következménye, 

hogy az óvodánkba járó gyerekek összetétele rendkívül heterogén, a családok összetétele 

egzisztenciális és iskolázottság tekintetében is széles skálán mozog, s az óvodának fel kell 

vállalnunk a kompenzáló szerepet is.  A tavaszi időszakban megszervezett nyílt napok 

látogatottsága igen eltérő a két óvodaépület között. A Park úti óvodaépületben csoportonként 

két-három-négy szülőre szűkült az érdeklődők köre, a Szent István úti óvodaépületben ennél 
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is változatosabb képet mutatott, hiszen az öt csoportban a bekapcsolódó szülők száma 2-18 fő 

közötti volt. Ennek megfejtése - a már említett szülői értekezletek látogatottsága mellett - 

fontos feladat számunkra a közeljövőben, hiszen ezen adatok fontos szerepet játszanak majd 

az intézményi önértékelés elkészítésében.  

     Ebben a nevelési évben is lehetőséget biztosítunk  a leendő óvodások és szüleik számára, 

hogy a két óvodaépületben folyó munkával, az ottani pedagógiai munka tárgyi feltételeivel 

ismerkedjenek. Minden csütörtök délelőtt a Szent István úti, délután a Park úti Óvodában van 

erre lehetősége az érdeklődőknek. 

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

az ott dolgozók munkájával.   

 

Az óvodára, azok felszereltségére, illetve a személyi állományra (óvodavezető, 

óvodapedagógusok, dajkák) vonatkozó feldolgozott kérdőívek a beszámoló 4. sz. mellékletét 

képezik. 

 

 

5. Tehetséggondozás, felzárkóztatás az óvodában 
 

A beszámoló előző fejezetében utalást történt arra vonatkozóan, hogy az óvodánkba járó 

gyerekek rendkívül széles skálájú családokból érkeznek. Ugyanakkor a gyerek mint 

individuum maga egy megismételhetetlen csoda, egyedi képességekkel, s ezáltal 

lehetőségekkel. A kompenzáló óvodai szerep sokféleképpen értelmezhető: fontos számunkra, 

hogy a hátrányokkal küzdő gyermekek számára biztosítsuk a felzárkóztatást, az 

esélyegyenlőséget, ugyanakkor a valamilyen területen nagyobb érdeklődést, illetve a tehetség 

egy kicsi csíráját mutató gyermekek számára a tehetséggondozást. 

 

Tehetséggondozás területei óvodánkban: 

 

Park úti Óvoda 

• „Játékos angol” 

• Játékos mozgás fejlesztés 

• Gyermek aerobik 

 

Szent István úti óvoda 

•  „Kis-kézműves” 

• Gyermek néptánc 

• Játékos gyermek torna 

• Meseszínpad 

   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 44%-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 hatott 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.  
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      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 egy esetben 

kértünk kontroll vizsgálatot iskolatípus megjelölését illetően, a kontroll vizsgálatot kellett 

kérnünk az Országos Látásjavító Intézettől is az egyik látássérült gyermekre vonatkozóan.  

 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. 

 

 

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, s nagyon nehéz olyan továbbképzést találni, 

amelyek az érdeklődő kollégák számára költségmentesek. 

      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 kolléga a  TÁMOP-3.1.4.B/13-1-2013-0001 kiemelt projekt Módszertani 

innováció modul keretében „Tanuljunk és játsszunk együtt!” elnevezésű szakmai 

módszertani programon vett rész, illetve vesz részt ( a beszámoló készítése idején 

még nem zárult le a program).  

 

➢ 1 fő kolléga Gyógypedagógiai szemlélet és sérülés-specifikus módszertani 

ismeretek átadását célzó szakmai nyílt nap sorozat programsorozatán vett részt, 

melyek az alább megjelölt tartalommal szerveződtek:  

1. A gyengénlátás fogalma, a látássérülés pedagógiai következményei, a befogadás 

jogszabályi háttere, a nagymozgások, finommozgások fejlesztése az óvodában 

2. Játék a sajátos nevelési igényű gyermekek életében – gyengénlátó gyermek a 

csoportban  -  környezetei adaptáció, beilleszkedési problémák 

3. Látásnevelés az óvodában, képességfejlesztés-iskolaérettség 

 

➢ 2 fő kolléga „Zöld Óvoda koordinátor c. 30 h továbbképzésen, az erről szóló 

tanúsítvány megszerzése folyamatban van 

 

Az óvodavezető az alább felsorolt szakmai rendezvényeken és továbbképzéseken vett részt:  

 

➢ „Az intézmény adatfeltöltési felelősök az intézményekben informatikai jellegű képzés 

– pedagógus képzés  

➢ „Jó kezdet fél siker” köznevelési intézmények vezetői számára  

➢ A minősítés gyakorlata, szakmai, tanügyigazgatási és pénzügyi feladatok az óvodában  
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➢  „Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti 

ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok 

ellátására”  

 

Azok kollégák számára, akik csoportjaiba jár  a 2 fő látásfogyatékos gyermek, a szakmai nyílt 

napok sok gyakorlati útmutatást, segítséget nyújtanak, hiszen nincs könnyű  feladatuk. A 

tiflopedagógus szakember  - aki meghatározott óraszámban végzi ennek a két gyereknek a 

speciális megsegítését - számos öletettel, szakmai tanáccsal próbál ugyan segítségükre lenni, 

hiszen nincs ilyen irányú szakmai végzettségük, ugyanakkor  nem könnyű ezen gyerekeket 

beilleszteni a csoportba, a napi fejlesztésüket megoldani, s szinte a nap minden pillanatában 

kiemelt figyelmet fordítani rájuk. 

 

7. Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység az óvodában 
 

A gyermekvédelem minden óvodapedagógus napi munkájának része intézményünkben, 

hiszen a gyermekek összetétele ezt egyértelművé teszi. A gyermekvédelmi felelősök (mindkét 

óvodaépületben egy fő) összefogják és koordinálják ezt a tevékenységet, illetve ők tartják a 

kapcsolatot Családgondozó Központ kijelölt munkatársaival. Esetjelzőn jelzik a problémát, 

szükség esetén úgynevezett esetmegbeszéléseket tartanak a gondozó munkatársaival, 

szükséges esetekben családlátogatást végeznek. Sajnos szinte minden évben vannak olyan 

esetek, amikor intézményünknek bírói kérésre, gyámügyi megkeresésre jellemzést kell adnia 

gyermekekről, adott szülő (család) és az óvoda kapcsolatáról. Nagy felelősséggel jár egy ilyen 

tájékoztatás elkészítése, hiszen nekünk a kisgyermekek érdekeit kell szem előtt tartanunk, s 

korrekt tájékoztatást kell adnunk az azt kérő szervnek.  

Ebben a nevelési évben is sok gondot okozott - főként a kisebbséghez tartozó családok 

körében -, a gyakori költözködés, amelynek során elköltöznek, majd vissza  a városból, illetve 

a városba, s  nem jelentik be az óvodában. Ilyen esetekben rögtön a Családgondozó 

Központhoz fordulunk segítségért, s az esetek legtöbbjében sikerül fellelnünk a családot.  

 

       A védőnőkkel nagyon jó az óvodánk kapcsolata. 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. 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a nemzetiségi csoporthoz gyermekek 

számadatait a beszámoló 2. sz. melléklete tartalmazza.  

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 nagy részében 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.  
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8.  Együttműködés területei és formái 
   

- Általános iskolákkal, zeneiskolával 

 

Együttműködő partnerkapcsolatunk van mindkét helyi általános iskolával és a zeneiskolával. 

Az együttműködés formái: 

➢ 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 iskolába menő nagycsoportosok látogatása az iskolai adventi-, húsvéti 

játszóházba. 

➢ Az óvodapedagógus meglátogatják az iskolában az elsősöket (volt óvodásaikat). 

➢ Az intézmények által szervezett adventi ünnepek, koncertek, gálaműsorok kölcsönös 

látogatása (intézményvezetők és kollégák) 

➢ Nagycsoportosok részvétele iskolai sportvetélkedőn  

 

 

- Közművelődés, Városi Könyvtár 

 

Az együttműködés formái:  

➢ Kis-kézműves tábor szervezése Felsőzsolcai 5-12 éves korosztály számára az őszi 

szünetben - Szent István úti óvoda  

➢ Kiállítás rendezése a Bárczay Kastélyban a Felsőzsolcai Városi Könyvtár 

közreműködésével a Kis-kézműves szakkör tagjainak alkotásaiból 

➢ Yell and Tell foglalkozások óvodásainknak a Felsőzsolcai Városi Könyvtár 

közreműködéséval - Park és Szent István úti óvodában 

➢ Kiállítás rendezése a Városi Könyvtár égisze alatt a Bárczay-kastélyban pályázati 

projekt részeként 

 

    -   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 7. pontjában kerültek kifejtésre. 

    

  -     Alapítványok, civil szervezetek 

 

Mindkét óvoda alapítványa segíti az alapító okiratában megfogalmazott célok, feladatok 

szerint az óvodákba járó gyerekek nevelési-oktatási feltételeinek javítását. Segítséget 

nyújtanak eszközbeszerzésben, kirándulások szervezésében, hátrányos helyzetű gyermekek 

támogatásában. Mindkét óvoda alapítványa szervezett a nevelési év folyamán jótékonysági 

bált, ezzel is támogatva az intézményeket.  

 

Az óvodában működő mindkét alapítvány pályázott és támogatást kapott Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Támogatási Alap kiírásra óvodásgyermekek úszásoktatásának útiköltség 

finanszírozására. Így meg tudtuk valósítani a szülőknek úszásoktatás megszervezésére 

irányuló kérését.  
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A helyi civil szervezetek egy részével igen együttműködő a kapcsolata intézményünknek. 

Felkérésükre szívesen gazdagítunk óvodásaink fellépésével, műsorával egy-egy általuk 

szervezett rendezvényt pl. nőnap, anyák-napja stb. 

Ebben a nevelési évben egyéb - a beszámoló 3. pontjában rögzített - program is 

megvalósulhatott civil szervezettel együttműködve. 
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1. számú melléklet 

Óvodánk személyi feltételei 
 

Óvodánk 2014/2015-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: 21 fő 

• dajka: 10 fő 

• óvodatitkár: 1 fő 

• pedagógiai asszisztens: 3 fő 

• konyhai alkalmazott: 2 fő 

 

Az alábbi táblázat Felsőzsolca Város Képviselő-testület által 2014/15 évre intézményünkre 

engedélyezett 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 

 

Az alábbi táblázat 2014/15-ös nevelési évben intézményünkben betöltött álláshelyeket 

mutatja. 

 

Intéz- 

mény 

Óvoda- 

pedagógu

sok 

Dajkák Ped. 

asszisztensek 

Konyhai 

dolgozók 

Óvoda 

titkár 

Óvoda 

vezető 

Ösz- 

sze- 

sen 

Park úti 

székhely 

10 5 1 1 1 1 19 

Szent I. 

úti 

telephely 

10 5 2 1   18 

Összesen 201 10 3 2 1 1 37 

 

1-el jelölt: az óvodapedagógusok létszáma 1-gyel kevesebb, a számított (MÁK) és ezáltal   

                 bértámogatott 22.óvodapedagógus álláshelyre nem sikerült a tv.-i előírásoknak   

                 megfelelő óvodapedagógust találni.  
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2. számú melléklet 

 
Statisztika 

2014/2015. 

2015. május 

22-i adatok 

Szent 

István út 
Park út Össz. 

Óvodások 

száma 
138 128 266 

1. csoport 30 26 56 

2. csoport 29 23 52 

3. csoport 30 27 57 

4. csoport 24+2 27 51+2 

5. csoport 25+2 25+1 50+3 

Bejáró 

óvodások 
14 13 27 

Intézeti 

óvodások  
- - - 

Hátrányos h. 

száma 
1 0 1 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű  

27 27 54 

Veszélyeztetett 

óvodások 

száma 

- - - 

Kedvezményes 

étkezők száma 
78 83 161 

Ingyenes 

étkezők száma 

(RGYVK-ban 

részesül) 

56 64 120 

50 %-os 

étkezők száma 
22 19 41 

Tartósan 

beteg 
4 1 5 

3 gyerekes 18 18 36 

Etnikai 

gyerekek 
57 59 116 

Hitoktatásban 

részt vevő 

óvodások 

száma 

65 39 104 

Római 

katolikus 
32 19 51 
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Görög 

katolikus 
9 7 16 

Református 24 13 37 
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3. számú melléklet 

 

 

 

Park úti Óvoda 
 

 

 

2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

Logopédiai foglalkozáson résztvevő gyerekek száma:  22 fő 

 

 

 

 

Fejlesztő-felzárkóztató foglalkozásban  résztvevő gyerekek száma:  16 fő 
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Szent István úti Óvoda 

 

 
2014/2015 

 

 

 

 

Logopédiai foglalkozáson résztvevő gyerekek száma:  19 fő  

 

 

 

 

Fejlesztő-felzárkóztató foglalkozáson résztvevő gyerekek száma: 15 fő 
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4. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

Partneri elégedettség mérések  

eredménye 

 

2014. november 

 

 

Park  úti Óvoda  
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A szülői kérdőív feldolgozása 2014. 11. 03. 

  

 

  

Kiadott kérdőívek száma: 50 db  

 

Beérkezett:  40 db  

 

Beérkezett kérdőívek aránya: 80 %  

  

Mintavétel: szülői közösség köre (csoportonként 10-10 fő) 

  

 

Mintavétel módja: kérdőív 
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1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának? 

a./ A gyerek sok verset, éneket tanuljon 15,2 % 

b./ Érezze jól magát 59,1% 

c./ Minél többet játsszon 22,7% 

d./ Barátokat, társat találjon 42,4% 

e./ Értelmileg fejlődjön 59% 

f./ Testi gondozásban részesüljön 3% 

g./ Önkiszolgálásban fejlődjön 10,6% 

h./ Tanuljon meg szépen beszélni 4,5% 

i./ Állandó felügyeletben részesüljön 10,6% 

j./ Sokat mozogjon 13,6% 

k./ Tanulja meg a viselkedési szabályokat 28,8% 

 

 

2. Mire kellene Ön szerint az óvodában több időt fordítani? 

a./ Kirándulásra 31,8% 

b./ Éneklésre, zenélésre 12,1% 

c./ Tanulásra 36,4% 

d./ Játékra 39,4% 

e./ Tornára 30,3% 

f./ Sétára, levegőzésre 33,3% 

g./ Pihenésre, alvásra 15,2% 

h./ Rajzolásra, festésre 21,2% 

i./ Mesehallgatásra 12,1% 

j./ Beszélgetésre 39,4% 

 

 

3. Mennyire elégedett az óvoda felszereltségével? 

a./ Nagyon elégedett vagyok 48,5% 

b./ Elégedett vagyok 45,5% 

c./ Kicsit vagyok elégedett 0% 

d./ Nem vagyok elégedett 0% 

 

            Javaslatai az óvoda felszerelésével kapcsolatban:  

 

• akvárium bővítése 

• tornaszoba 

• ünnepek lebonyolítására külön ( nagyobb ) helység 

• udvari játék 

 

4. Mennyire szeret a kisfia/kislánya óvodába járni? 

a./ Nagyon szeret 60,6% 

b./ Szeret 27,3% 

c./ Kicsit szeret 6,1% 

d./ Nem szeret 0% 

        Mit gondol, miért? 
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• mert szerető környezetben van 

• kellemes a légkör 

• jó a közösség 

• barátságos óvoda, otthonos csoportszoba 

• óvónőket szereti 

• azonos korú gyermekekkel játszhat 

• barátkozni, játszani, tanulni lehet 

• türelmesebb, jól érzi magát 

 

5. Fontosnak tartja-e, hogy az első hetekben, kiscsoportban az anya bent 

legyen a gyermekével együtt? 

a./ Igen 24,2% 

b./ Nem 66,6% 

 

 

6. Gyermeke óvodába kerülésekor 

a. / Könnyen beszokott 78,8% 

b. / Nehezen szokott be 13,6% 

 

 

7. Hogyan fejlődik gyermeke mióta óvodába jár? 

a. / Nagyon sokat fejlődött 50% 

b. / Sokat fejlődött 37,9% 

c. / Keveset fejlődött 6,1% 

d. / Nem fejlődött 0% 

 

 

            Miben fejlődött? 

• önellátás 

• vers-mondóka-ének 

• beszéd 

• értelmi fejlődés 

• viselkedés 

• szociális készség 

• szabályok betartása 

• önállóbb 

• társas kapcsolat                

 

     

  Miben szeretné, hogy jobban fejlődjön? 

• rajzolás 

• nyelvtanulás 

• mozgás  

• kézügyesség 

• mozgáskoordináció 

• iskola előkészítő foglalkozás több 

legyen 

• feladat tudat

 

   8. Mely óvodai (vagy csoport) programokat tartotta a legjobbaknak az elmúlt évek 

során? 

• kirándulás 

• Mihály nap 

• bábszínház 

• játszóház 

• ünnepi rendezvény 

• Anyák napja 

• farsang 

• játszóház a kicsiknek 

• egészségmegőrző napok 

• gyereknap 

• bál 

• műsorok 

• szeretném ha a farsang nyílt lenne 
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10. Mennyire elégedett az óvoda vezetőjével? 

a. / Nagyon elégedett vagyok 34,8% 

b. / Elégedett vagyok 57,6% 

c. / Kicsit vagyok elégedett 0% 

d. / Nem vagyok elégedett 0% 

      

            Miért? 

• tetszik az óvodai közösség és a légkör 

• nem tudom megítélni 

• jól végzi a munkáját 

• gyermekközpontú 

 

11. Mennyire elégedett a dajkákkal? 

a. / Nagyon elégedett vagyok 59,1% 

b. / Elégedett vagyok 33,3% 

c. / Kicsit vagyok elégedett 0% 

d. / Nem vagyok elégedett 0% 

 

            Miért? 

• kedvesek, figyelmesek, segítőkészek 

• szakmailag felkészültek 

• szeretik a gyermekeket 

• a két óvónő kiegészíti egymást 

• nagymama és barátként viselkednek 

 

                  

Miért? 

• türelmesek, segítőkészek 

• nem volt még semmilyen negatív problémám 

• kitűnő munkát végeznek 

• szót fogad nekik a gyermekem 

• szereti őket, bizalommal fordul feléjük 

• szeret óvodában és ez nagyrészt az óvónőknek köszönhető 

• szívvel-lélekkel nevelik a gyermekeket 

• szabályokat fektetnek le amit be is tartatnak 

9. Mennyire elégedett az óvodai szülői értekezletekkel? 

a. / nagyon elégedett vagyok 45,5% 

b. / elégedett vagyok 47% 

c. / kicsit vagyok elégedett 0,1% 

d. / nem vagyok elégedett 0% 

12. Mennyire elégedett az óvodapedagógusok nevelési módszereivel, 

bánásmódjával? 

a. / Nagyon elégedett vagyok 68,2% 

b. / Elégedett vagyok 24,2% 

c. / Kicsit vagyok elégedett 0% 

d. / Nem vagyok elégedett 0% 
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17.Egyéb megjegyezni valója, ötletei, véleménye, javaslata óvodánkkal kapcsolatban: 

 

• tornaszoba hiányzik 

• sószoba kialakítása 

• még több játék az udvarra 

• semmi ne szűnjön meg ami eddig nagyon jól működött - a tökéletes, korrigálást már 

nem igényel

13. Gyermekével kapcsolatosa gondokkal fordult- e az óvodához 

 ( a vezetőhöz, az óvónőhöz, a pszichológushoz, a logopédushoz) az elmúlt 

időszakban? 

a. / Igen 16,6% 

b. / Nem 77,3% 

14. Kapott segítséget nevelési problémával kapcsolatban az óvodában? 

a.  / Igen 21,2% 

b. / Nem, mert nem kértem 66,6% 

c. / Nem, mert nem tudtak segíteni 0% 

15.  Mennyire szeretné, hogy az óvodapedagógus családlátogatásra 

menjen Önökhöz? 

a.  / Nagyon szeretném 21,2% 

b. / Közömbös számomra  57,6% 

c. / Nem feltétlenül szeretném 10,6% 

16. Az óvodában szervezett külön foglalkozások közül melyekre járatná 

gyermekét? 

a. / dráma 1,5% 

b./ néptánc 12,1% 

c./ gyermek aerobic 30,3% 

d. /kis-kézműves foglalkozás 12,1% 

e./ angol nyelv 66,6% 

f. / Hittan 37,9% 

g./ játékos mozgásfejlesztés 42,4% 
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Intézkedési terv 

 

 

A szülők kérdőív kitöltése során az alábbi felszerelésekre, bővítésre tettek javaslatot: 

 

 

1. Akvárium bővítése: 

 

Ennek érdekében a szülők már lépéseket is tettek. Kaptunk halakat az akváriumba és 

várjuk a további felajánlásokat (örökbefogadást). 

 

 

2. Sószoba létrehozása: 

 

Mivel a gyermekek között sok az asztmás, allergiás és különböző légúti 

megbetegedésekben szenvedő gyermek, a szülők jónak tartanák egy sószoba 

kialakítását, ahol többféle foglalkozás lebonyolítására lenne lehetőség. 

 

 

3. Tornaszoba: 

 

A szülők hiányolják, hogy az óvodában nincs tornázásra és különböző rendezvények  

(ünnepségek) megtartására alkalmas helyiség, amely bármikor, helyben a gyermekek 

rendelkezésére állna. 

 

 

4. Udvari játékok: 

 

A szülők jónak tartanák, ha több udvari játék (hinta) állna a gyermekek 

rendelkezésére. 
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A szülői kérdőív feldolgozása 2014. 11. 03. 

  

 

  

Kiadott kérdőívek száma: 50 db  

 

Beérkezett 39 db  

 

Beérkezett kérdőívek aránya: 78 %  

  

 

Mintavétel: szülői közösség köre (csoportonként 10-10 fő) 

 

  

 

Mintavétel módja: kérdőív 
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1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának? 

a./ A gyerekek sok verset, éneket tanuljanak 17% 

b./ Érezze jól magát 61% 

c./ Minél többet játsszon 12% 

d./ Barátokat, társakat találjon 46% 

e./ Értelmileg fejlődjön 56% 

f./ Testi gondozásban részesüljön 5% 

g./Önkiszolgálásban fejlődjön 2% 

h./ Tanuljon meg szépen beszélni 17% 

i./ Állandó felügyeletben részesüljön 20% 

j./ Sokat mozogjon 10% 

k./ Tanulja meg a viselkedési szabályokat 25% 

 

 

2. Mire kellene több időt fordítani? 

a./ Kirándulásra 15% 

b./ Éneklésre, zenére 17% 

c./ Tanulásra 56% 

d./ Játékra 28% 

e./ Tornára 23% 

f./ Sétára, levegőzésre 38% 

g./ Pihenésre, alvásra 10% 

h./ Rajzolásra, festésre 23% 

i./ Mesehallgatásra 17% 

j./ Beszélgetésre 46% 

 

 

3. Mennyire elégedett az óvoda felszereltségével? 

a./ Nagyon elégedett vagyok 38% 

b./ Elégedett vagyok 55% 

c./ Kicsit vagyok elégedett 5% 

d./ Nem vagyok elégedett 2% 

 

Javaslatai az óvoda felszereltségével kapcsolatban:  

Kicsi öltöző, Öltöző és mellékhelyiség leválasztása 
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4. Mennyire szeret gyermeke óvodába járni? 

a./ nagyon szeret 28% 

b./ Szeret 64% 

c./ Kicsit szeret 8% 

d./ Nem szeret 0% 

 

Miért: 

 

 

5. Fontosnak tartja-e a beszoktatást? 

a./ Igen 36% 

b./ Nem 64% 

 

 

6. Gyermeke az óvodába kerülésekor könnyen beszokott? 

a./ Igen 96% 

b./ Nem 14% 

 

 

7. Hogyan fejlődik a gyermeke, amióta óvodába jár? 

a./ Nagyon sokat fejlődött 35% 

b./ Sokat fejlődött 55% 

c./ Keveset fejlődött 10% 

d./ Nem fejlődött 0% 

 

Miben fejlődött: önállóság, ügyesség, rajz, beszéd, szocializáció 

Miben szeretné, hogy jobban fejlődjön?: beszéd, tanulás, mozgás 

 

8. Mely óvodai programokat tartotta legjobbaknak az elmúlt évek során? 

• Mihály napi vásár 

• vásárok, játszóházak 

• közös családi programok 

• anyák napja 

• bábszínház 
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9. Mennyire elégedett az óvodai szülői értekezletekkel? 

a./ Nagyon elégedett vagyok 43% 

b./ Elégedett vagyok 51% 

c./ Kicsit vagyok elégedett 3% 

d./ Nem vagyok elégedett 3% 

 

 

 

10. Mennyire elégedett az óvoda vezetőjével? 

a./ Nagyon elégedett vagyok 53% 

b./ Elégedett vagyok 41% 

c./ Kicsit vagyok elégedett 3% 

d./ Nem vagyok elégedett 3% 

 

 

11. Mennyire elégedett a dajkákkal? 

a./ Nagyon elégedett vagyok 51% 

b./ Elégedett vagyok 46% 

c./ Kicsit vagyok elégedett 3% 

d./ Nem vagyok elégedett 0% 

 

 

12. Mennyire elégedett az óvónő bánásmódjával, nevelési módszerével? 

a./ Nagyon elégedett vagyok 52% 

b./ Elégedett vagyok 41% 

c./ Kicsit vagyok elégedett 7% 

d./ Nem vagyok elégedett 0% 

 

 

13. Gyermekével kapcsolatos gondokkal fordult-e az óvodához az elmúlt időszakban? 

a./ Igen 46% 

b./ Nem 54% 

 

 

 

 

 



35 

 

14. Kapott segítséget nevelési problémájával kapcsolatban az óvodában? 

a./ Igen 29% 

b./ Nem, mert nem kértem 71% 

c./ Nem, mert nem tudtak segíteni 0% 

 

 

15. Mennyire szeretné, hogy az óvónő családlátogatásra menjen Önökhöz? 

a./ Nagyon szeretném 29% 

b./ Közömbös számomra 52% 

c./ Nem feltétlenül szeretném 11% 

 

 

16. Az óvodában szervezett külön foglalkozások közül melyekre járatná gyermekét? 

a./ Dráma 8% 

b./ Logopédus 15% 

c./ Úszás 23% 

d./ Néphagyományőrzés 30% 

e./ Angol 43% 

f./ Játékos mozgásfejlesztés 30% 

g./ Hittan 33% 

 

 

17. Egyéb megjegyezni valója, ötletei, véleménye, javaslatai óvodánkkal kapcsolatban: 

• Sószoba 

• Úszásoktatás  
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Intézkedési terv 

 

 

• Sószoba lehetőségének megvizsgálása, szakértői segítség megkérése a paramétereket 

illetően, forrás keresése a megvalósításhoz, pályázatok figyelemmel kísérése 

 

 

• Úszásoktatás lehetőségeinek vizsgálata, kapcsolat felvétel a miskolci Kemény Dénes 

Uszodával, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése a szülői költségek csökkentése 

érdekében 

• A lehetőségekhez mérten a gyermeköltözők leválasztása függöny, vagy egyéb módon 

a WC-mosdó szociális helyiségektől 

 

 

 


