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Helyzetelemzés:
Az intézmény feltételrendszere
Szeptember elsején a Bocskaikerti Napsugár Óvoda gyermek létszáma 105 fő volt. Ez a
létszám az elmúlt évekhez képest igen szépnek mondható. De sajnos október 1-re óvodánk
létszáma drasztikusan megváltozott, mivel az újonnan beiratkozott gyermekek közül két
gyerek elköltözött, három gyerek családostul külföldre költözött, két gyerek anyagi okok
miatt nem tudott Hajdúhadházról átjárni, két gyerek nem lett szobatiszta. Így a 2013-2014-es
októberi statisztika alapján 96 gyerek kezdte meg az oktató-nevelő munkát. Ezt a 96 fős
létszámot később sikerült 106 főre növelnünk.
Szeptember 1-től két új dolgozó került az intézménybe határozott idejű kinevezésre. Egy
pedagógiai asszisztens Szalontai Katalin, illetve egy óvodatitkár Cserba Csilla.
Létszámunk az év során a fenntartó által biztosított közcélú dolgozókkal is bővült. Nagy
segítségünkre volt az udvaron, valamint a tálalókonyhán végzett munkára biztosított
személyek, köszönjük a fenntartónak, a Bocskaikerti Községi Önkormányzatnak.
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Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan most is négy vegyes életkorú csoport
kezdte meg a tanévet, amelyet 8 fő óvodapedagógus és 4 fő dajka, valamint egy pedagógiai
asszisztens és egy takarító és egyéb kisegítő látott el.

A csoportok alakulása a következő volt a tanév elején:
Gyöngyvirág csoport
Margaréta csoport
Pillangó csoport
Szivárvány csoport

26 fő
23 fő
25 fő
22 fő

Az intézményünkben működő családi napköziből a kicsik folyamatosan érkeznek a tanév
során, önálló, szobatiszta és kialakult napirenddel, zökkenőmentesen kerülnek át az óvodába.
Óvodánk pedagógiai tevékenysége
Augusztus 1-re elkészült az újonnan módosított Pedagógiai Programunk, hiszen az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramja 363/2012 Kormányrendelet több területen változásokat
vezetett be. Ehhez kellett igazítanunk az Epochális Pedagógiai Programunkat is.
Esélyegyenlőségi Szabályzatot, Gyakornoki Szabályzatot kellett készíteni.
Célunk továbbra is:
 Egyéni képességfejlesztés
 Mély természetszeretet kialakítása, környezetvédelem
 Logikus gondolkodás, problémamegoldó képesség fejlesztése
 Helyes viselkedési szabály kialakítása
 Néphagyomány ápolása

Folytatjuk:


A Kompetencia alapú nevelést (TÁMOP 3.1.4.)

 Egyéni képességfejlesztést, felzárkóztató program a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeknél
 Kiemelten figyelünk az előző évben jelentkezett gyengeségeinkre
 ábrázolás
 kommunikáció
 A gyermekek iskolai életre való felkészítés intenzitásának növelését.
 A munkatervben leírtak maradéktalan megvalósítását.
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Örömmel mondhatjuk, hogy intézményünkben beindult a tehetséggondozás, két
tehetségműhely működik, népi gyermekjátékok, illetve kommunikációs műhely.
Óvodánk külön foglalkozásai ebben a tanévben:
 Református hittan
 Ovifoci
 Logopédia
 Oviroky
 Óvodai angol
Eseményeink, hagyományaink:
Augusztus
Ebben a hónapban 30 gyermek részére összevont csoporttal a korábbi évekhez hasonlóan a
régi gyerekek visszaszokatásával kezdtünk.
Megünnepeltük Augusztus 20-át, verseket, dalokat, népi gyermekjátékokat adtak elő a
gyerekek igen nagy sikerrel a település közönségének.
Augusztus 28-án megtartottuk a tanévnyitó értekezletet. Megválasztottuk ki miért felelős
és kiosztásra kerültek a megbízási szerződések, összeállítottuk az éves eseménynaptárunkat.

Szeptember
Szeptember 1-től minden óvodapedagógus Pedagógus I.-nek lett minősítve az új életpályamodell szerint Knt. 62§ (3) 64-65§-nak megfelelően.
Szeptember 1-től 15-ig elkezdődött a régi gyerekek visszaszokatása, 15-től 30-ig az új
gyerekek beszokatása és a szabályrendszer kialakítása. A beszokatás ideje alatt óvodánk
nyitott a szülők számára.
Szeptember 1-jén minden dolgozó új munkaköri leírást kapott és fogadott el az új
köznevelési törvény szerint.
2014. szeptember 11-én és 12-én megtartottuk az első szülői értekezletet. Szeptember 13án 20 nagycsoportos gyerek részt vett a Németh László Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában megrendezett Dongó együttes műsorán.
Jelen voltunk a Bocskaikerti Községi Önkormányzat által rendezett Kisasszony napi
rendezvényen, ahol a Gyöngyvirág és a Margaréta csoport versekkel és egy levéltánccal
kedveskedett a közönségnek.
Szeptember 23-27-ig Ovitamin (egészséges életmódra nevelés) hetet tartottunk, illetve 27én a Szivárvány csoport által megrendezett nyílt szüreti mulatságot tartottunk. Az óvónők
gyermekrajz, termésbáb kiállítást szerveztek, a dajka nénik pedig kemencében sült kaláccsal
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és a helyszínen préselt musttal kedveskedtek. Vendégségbe hívtuk az elsőosztályos
gyerekeket a helyi iskolából és a fenntartónkat.
Felvettük a kapcsolatot a Nevelési Tanácsadó szakembereivel iskola érettségi előszűrő
vizsgálat céljából.
Megkezdtük a dokumentumok vezetését, statisztika összeállítását, valamint elkészült a
Minőségbiztosítás, Gyermekvédelem, Munkaközösség, a Szülői Munkaközösség, illetve a
Védőnői munkaterveket is.
Október
Október 2-án az Állatok Világnapja alkalmából kirándulni ment óvodánk a Nyíregyházi
Vadasparkba, ahol fergeteges délelőttöt töltöttek a gyermekek.
Október 9-én pályázat keretein belül 40.000 Ft-ot nyertünk a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzattól, amiből egy garnitúra néptáncruha készült.
A csoportokban elkezdődtek a képességfejlesztések, az Epochák, valamint beindult a
tehetséggondozás. Határidőre elkészült az októberi statisztika.
Október 15-én a Gyöngyvirág csoport magyar népviseleti ruhába öltözve néptánccal
kedveskedett a település önállóvá válásának megünneplésén.
A „Szeretlek Magyarország” település szintű rendezvényt a Szivárvány csoport
hagyományőrző szüreti mulatsággal színesítette.
Október 25-én 20 gyerekkel a helyi iskolával közösen kirándultunk a Nyíregyházi
Skanzenben, ahol csodálatos és tartalmas őszi napot tölthettünk.

November
November 11-én Sikli László Nagyváradi író-mesemondó mese délelőttöt tartott a
gyerekeknek.
Ebben a hónapban elkezdődik a Tudásszint és az IPR mérések.
November 21-én a gyermekek bábelőadást nézhettek „Kaland az erdei óvodában” címmel.
November 28-án nevelésmentes napot tartottunk, az intézmény 7 óvodapedagógusa az új
326/2012 Kormányrendelet alapján az új életpálya-modell bevezetéséről hallgatott egész
napos előadást Debrecenben a Szent József Gimnáziumban.

December
December 5-én nagy-nagy várakozással telve vártuk a Télapó érkezését, majd TomPetiék
interaktív előadását nézték a gyermekek.
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December 13-án az Idősek napjára a Szivárvány csoport kedveskedett egy kis műsorral a
szépkorúaknak.
A Téli ünnepkör keretén belül elkezdődtek az adventi gyertyagyújtások: 8-án, 15-én, 22én.
Ismét megrendeztük az óvoda folyosóján adventi vásárunkat. Az óvodapedagógusok
nagyon sok ajándéktárgyat készítettek, amiből 26.000 Ft-ot árultak az intézmény részére.
December 21-én Karácsonyi játszóházat tartottunk a település gyermekeinek.
Falukarácsonyon a Pillangó csoport vidám kis történettel szórakoztatta a közönséget.
Január
Januárban szülői értekezletet tartottunk minden csoportban.
Január 22-én a Magyar Kultúra napján részt vettünk a Hajdúhadházi Református Óvoda által
megrendezett „Mesekert” című interaktív foglalkozáson, ahol a gyerekek verseket adhattak
elő.
Még ebben a hónapban az óvónők tudásszint-méréseket végeztek.
Január 31-én megnézhették a Zenebona Társulat „A bohóc varázsa” című előadását.
Február
Február 21-én Farsangi mulatságot szerveztünk az óvoda tornatermében, TomPetiék
„Farsangi kalandok” című előadással szórakoztatták a gyermekeket.
Február 22-én a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával közösen
Jótékonysági Farsangi Bált szerveztünk. amelynek bevételéből 100.000 Ft-ot kapott óvodánk.
Elkészült az intézmény részére február 27-én az új alapító okirat, melynek hatására az
intézmény neve Bocskaikerti Napsugár Óvoda lett. Ezt követően minden dokumentumot felül
kellett vizsgálni (pl. Házirend, SZMSZ, Pedagógiai Program, nyomtatványok).
Március
Március 15-én Nemzeti ünnepünk alkalmából a csoportok zászlókat, kokárdákat helyeztek
el az óvoda udvarán lévő szoborhoz, ahol verseket, dalokat adtak elő.
Március 17-én pályázatot nyert intézményünk a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól,
40.000 Ft vissza nem térítendő összeget, amiből három darab Micro hifi lejátszót vásároltunk.
Március 19-én minden csoportban Környezetismereti nyílt napot rendeztünk a szülők
számára.
Ebben a hónapban a Nyíregyházi Katica Bábszínház látogatott el hozzánk „A három
kismalac” című előadást tekintettük meg.
Április
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Az óvodapedagógusok április 9-én Matematika nyílt napot tartottak a szülők részére, nagy
volt az érdeklődés a szülők részéről.
Április

12-én

Húsvéti

Játszóházat

szerveztünk

a

település

gyermekeinek

és

hagyományőrző locsolkodást, illetve tojáskereső versenyt tartottunk.
Április 15-én az intézményben második alkalommal „Tavaszi kikelet” című versmondó
versenyt rendeztünk, ahol a gyermekek szülei is jelen lehettek, a zsűri pedig az általános
iskola tanítónői voltak.
Április 24-én megemlékeztünk a Föld napjáról, nagytakarítást, virágültetést végeztünk az
udvaron. Hulladékgyűjtést is szerveztünk és újra felhasználtuk, különböző tárgyakat
készítettek belőle a gyerekek.
Április 28-29-30-án megtörtént az új gyerekek beiratkozása, 27 gyerek iratkozott be
intézményünkbe. Így ismét a szeptemberi tanévkezdésen szép létszámmal indulnak a
csoportok. Januárban három évet töltő gyermekek még nincsenek beiratkozva, ami ismét
létszámbővülést jelent majd.
Második éve, hogy sikeresen megrendeztük óvodánkban az úszásoktatást, amelyen idén 20
gyermek vett részt.
Április 30-án a Hortobágyi Nemzeti Park által meghirdetett megyei szintű néptánc
versenyen a Csiperke néptánccsoportunk I. helyezést ért el.
Május
Május 1-én részt vettünk a település által megrendezett Majálison, ahol a Szivárvány
csoport cowboy tánccal kedveskedett a résztvevőknek. 16 tepsi süteményt adtunk el, aminek
összege 26.000 Ft volt, körömpörköltből 30 adagot adtunk el, illetve kemencés töltött
káposztából eladtunk 30 adagot, aminek bevételét a sószoba kialakítására fordítjuk.
Ebben a hónapban a csoportok Anyáknapi köszöntőkkel készültek az édesanyáknak.
Április 20-21-én szülői értekezletet tartottunk minden csoportban.
Az óvónők elvégezték a tudásszint méréseket.
Április 30-án részt vettünk Budapesten Pindur-Pandur közlekedési versenyen, ahol a gyerekek
szép eredményeket értek el, számukra nagy élmény volt.
Április 30-án a program alapján elkészült a TÁMOP 3.1.4. Gyermeknapi projekt.
Csodálatos gyermeknapot tartottunk a település gyermekeinek.
Június
Június 5-11-ig megtartották a csoportok az évzáró és ballagó ünnepségeket. Óvodánkból
20 gyermek ballagott el első osztályba.
Június 11-én a tehetséggondozás keretén belül két mesedramatizálást tekinthettünk meg.
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Elkészült a TÁMOP 3.1.4. Közlekedési tábor projekt hete. Így június 23-tól 25 gyerek
részvételével megtartottuk a „Közlekedj okosan” közlekedési tábort. A tábor programja a
következő: kirándulás a Debreceni Tűzoltóságra, Autóbusz állomás, Vasútállomás valamint
Jubileumi játszótér megtekintése. Kedd: kerékpártúra a Hajdúhadházi Rendőrkapitányságra,
szerda: kerékpártúra a Hajdúhadházi Csemetekertben, csütörtök: buszos kirándulás a
Hármashatárhegy aljára. Ezen kívül lesznek táncház, kreatív kézműves foglalkozások, Ki mit
tud? versenyek.
Tudásszint mérés, trend vizsgálat
Minden tanév januárjában és májusában mérjük az iskolába menő gyermekek tudását, a kapott
eredményeket pedig összehasonlítjuk az előző évi értékekkel.
Ábrázolás
2013-ban 90%, míg 2014-ben 89% a teljesítés.
Ez az eredmény igen jónak mondható, hiszen a programunk szerint a gyerekek a nap minden
szakaszában szívesen választják, szívesen végzik az óvónők is. Nagyon sok új technikákkal
kedveskednek a gyerekeknek.
Kommunikáció
2013-ban 80%, míg 2014-ben 76%
Az eredmény minimális különbséget mutat, de ez érthető, hiszen évről-évre nő a beszédhibás
gyermekek száma.
Ebben a tanévben 26 gyerek igazolódott logopédiai ellátásra. Az óvónők napi szintű
anyanyelvi játékok gyakorlása, valamint a heti egy logopédiai fejlesztés együttesen is
kevésnek bizonyul.

Matematika
2013-ban 92%, míg 2014-ben 85% teljesítés.
Itt jelentős gyengülés tapasztalható, igen gyenge képességűnek igazolódtak ezen a területen a
nagycsoportos gyerekek. Ezt a területet az elkövetkező tanévben kiemelten kell kezelni az
óvodapedagógusoknak, illetve több ellenőrzést von maga után.
Környezetismeret
2013-ban 94%, míg 2014-ben 88% teljesítés
Ez a területet is leginkább egyénre szabottan, differenciáltan fejlesztettük az adott gyermek
képességszintjének megfelelően. Gyengének bizonyult a fogalom használat, napszakok
ismerete, valamint az oksági viszony, összefüggés felismerése évszakonként.
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Neveltség
2013-ban 92%, míg 2014-ben 89% teljesítés
A neveltség területen a beszédfegyelem és a konfliktushelyzetben megfelelően viselkedés
mutatkozott a leggyengébbnek. Erre a jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetnünk.
Ének-zene
2013-ben 85%, míg 2014-ben 80% a teljesítés
Ezen a területen enyhe romlás tapasztalható. Ebben az évben hasonlóan az előző évekhez a
dallam, szöveg valamint ritmus improvizációjában a legalacsonyabb. Nagyon befolyásolja az
eredményt a fiú-lány aránya a csoportokban.
Mozgás
2013-ben 93%, míg 2014-ben 86% a teljesítés
Ezen a területen kevés eltérés szokott jelentkezni. Itt a szabálytudatot kell erősíteni, a baleset,
veszély elkerülése érdekében. De ezt az eltérést a magas létszámok is produkálhatják.
Fejlődési napló
A fejlődési napló igen fontos dokumentum. Hiszen az óvónők évente két alkalommal
bejegyzést készítenek minden gyermekről és tájékoztatják félévente fogadóóra keretében a
szülőket, hogy éppen hol tart a gyermek képességszintje egyes területeken.
Sajnálattal tapasztaltam, hogy féléves ellenőrzésem alkalmából néhány csoportba több
gyermekről nem volt vezetve a fejlődési napló. De miután közöltem ezt a hiányosságot, rövid
időn belül kiegészítésre került.
Csoportnaplók
Szeptemberi kezdéssel a Csoportnaplók a 20/2012 EMMI rendeletnek megfelelően
kiegészítésre kerültek. Így a törvénynek megfelelően szépen áttekinthetőek. A tervezések az
Epochális Programnak és a Kompetenciának megfelelően készültek el heti lebontásban.
Mulasztási napló
Nagyon fontos óvodai dokumentum, hiszen itt lehet látni, hogy melyik gyermek milyen
rendszeresen jár óvodába, illetve milyen azonosító számmal rendelkezik. Nagy precízséget,
pontosságot igényel.
Továbbképzések
Tanév során egy nevelés mentes nap alkalmával óvodánk egy óvónő kivételével
továbbképzésen vett részt Debrecenben a Szent József Gimnáziumban, az előadás címe
„Hogyan készítsünk Portfóliót?”.
Májusban Hajdúszoboszlón kétnapos Tehetség konferencián vett részt két óvodapedagógus.
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A 120 órás kötelező továbbképzések minden óvónő részéről rendben van.
Munkaközösség
A munkaközösség a munkatervben meghatározott feladatait elvégezte. Részletek a
beszámolóban találhatók.
Minőségirányítási team
A minőségirányítási team a MIP által előírt feladatokat elvégezte. Részleteket a MIP
beszámoló tartalmazza.
Gyermekvédelem
A gyermekvédelmi feladatokért az óvodai gyermekvédelmi felelős felelt. Részletek a
Gyermekvédelmi beszámolóban találhatók.
Ellenőrzések, látogatások
Minden dolgozó szakmai ellenőrzése megtörtént az éves munkatervben leírtak szerint,
valamint sor került spontán megfigyelésekre is.
Tapasztalataim azt mutatják, hogy az idei látogatások az előző évekhez képest gyengének
bizonyultak. Ez valószínű, hogy a magas létszámok, illetve a csoportonként jelentkező
gyengébb képességű gyermekek miatt.
Elmondhatom, hogy minden dolgozó igyekezett a tőle telhető legmagasabb színvonalú
munkát végezni, igyekezett szem előtt tartani a gyermek érdekeit, kellőképpen megfelelni a
szülőknek, a fenntartó elvárásainak.
Mint ahogyan a tudásszint eredmények mutatják, oda kell figyelnünk a jövőben minden
kötelező foglalkozásunkra, amit nap, mint nap végzünk.
Legfontosabb, hogy gyermekeink tudásban gazdagodjanak, szeretetet, biztonságot,
védettséget adjunk nekik. Nagyon fontos, hogyan élik meg mindennapjaikat, fedezzék fel a
csodákat, találjanak barátokat és sokat játszhassanak.
Mi óvodapedagógusok, dajkák segítsük, hogy lássák meg azt, ami szép, tudjanak
különbséget tenni a jó és rossz között.
Köszönöm mindenkinek, hogy együtt, egyetértve, egymást segítve a megfogalmazott
közös célért tudtunk dolgozni ebben a tanévben.
A Tisztelt Képviselő-testületnek, Polgármester Úrnak, Jegyző Úrnak ezúton is szeretném
megköszönni a személyemnek szabott bizalmat, bíztatást, segítséget, amit kaptam az év során.
Igyekeztem a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, munkámat a tőlem telhető legjobb
tudásom szerint végezni. Kérem tisztelettel ezúton is, támogassák, segítsék munkánkat és az
óvodát.
Mindenkinek kívánok szép nyarat, pihenést, örömet és feltöltődést az új tanévre.
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„Vedd észre, hogy a gyermeket
nem lehet kényszerrel tanítani.
A puszta léted, viselkedésed
az, ami formálja. Éreztesd meg
vele, mi helyes, mi nem. Ebből
tanulja meg, mi a jó és mi a nem.
Támogasd és tégy meg mindent
azért, hogyha felnő, elégedett
és boldog legyen.”
(J. Wagele)

Bocskaikert, 2014. június 26.
Szilágyi Gyöngyi
mb. intézményvezető

Bocskaikert, 2014. augusztus 8.
A kivonat hiteléül:

Gonda Lajosné
jegyzőkönyvvezető
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