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1. Az intézmény gazdálkodása (bevételek és kiadások)

2021.okt.1. stat.létszám 297 ellátott
Az intézmény gazdálkodási mutatói
1. Az intézmény gazdálkodása
2021.okt.1. stat.létszám 297 ellátott
Az intézmény gazdálkodási mutatói

Megnevezés
*2021. év

Eredeti

Módosít

Teljesít

Teljesítési mutató %-

Egy fő

előirány

ott

és E Ft

ban

ellátott

zat E FT

előirány

Eredeti

Módosított

ra jutó

zat

előirányzat

előirányzat

teljesít

E Ft

hoz

hoz

és
E Ft

.Bevételek

430451 448173 44564

103,53

99,44

7

Működési

12371

12371

9846

37354

37354

435802

435802

1500,5
0

79,59

79,59

33,15

104,24

100

1467,3

bevételek
Egyéb
(közfogl.pénz
mar.)
Finanszírozási

418080

bev.

5
4

Személyi

292892

302240

283568

96,82

93,82

954,77

Járulékok

52138

53581

49368

94,69

92,14

166,22

. Dologi

81928

88859

57417

70,08

64,62

193,32

3493

3493

1084

31,03

31,03

3,65

54211

54211
90,94

87,34

1317,9

kiadások

kiadások
Beruházás
Pénzmaradván
y
Kiadások

430451 448173 39143

összesen:
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2021..okt.1. stat.létszám 297 fő ellátott

Megnevezés
*2022. év

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányza

előirányzat

május 31-ig

t

E Ft

(eFt)

E Ft

.Működési bevételek

12633

12633

5584

Egyéb(pénzmar.)

24909

54211

54211

Finanszírozási bev.

444579

473881

164719

BEVÉTELEK:

457212

486514

170303

317750

331750

114224

Felhalmozási bevételek

Személyi kiadások

5

Járulékok

. Dologi kiadások

49000

51000

18522

88053

101355

29463

2409

2409

314

486514

162523

Egyéb
Beruházás

KIADÁSOK:

45721
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Az Erdei és Kuckó tagóvódában 2021 évben az Önkormányzat költségvetését terhelő
felújítás nem történt.

2. Az alapdokumentumokban bekövetkezett változások

Az intézmény alapdokumentumai megfelelnek a törvényi előírások kötelezőségeinek, az
adott nevelési évben stratégiai változtatásokat nem igényeltek, a szükségessé vált új
szabályzatokat, pl. pandémiás szabályzat elkészítettük
3. Tárgyi feltételek
Tárgyi feltételek:
( 2021/2022. nevelési évben történt tárgyi eszköz beszerzések)
Dátum

megnevezés

mennyiség Leltári Körzet bruttó összeg e Ft

Mobiltelefon

3 db

2021.
július

Ringató
6

212

Mobiltelefon

1-1 db

Erdei-Kuckó

141

Pentdrive

3 db

Ringató

17

Pentdrive

1 db

Kuckó

6

Kompesszor

1 db

Ringató

27

Szeptember Kávéfőző

3 db

Ringató

35

Nyomtató

2 db

Ringató

110

Kerti tároló

1 db

Ringató

182

Bolti mérleg

1 db

Erdei

28

Öltözőszekrény

1 db

Erdei

233

Tárolószekrény

1 db

Erdei

41

Szőnyeg

1 db

Erdei

52

Hűtőszekrény

1 db

Ringató

60

2 db

Erdei

28

Augusztus

Október

November
2022.
Március

Indukciós
főzőlap
E-személyi
Április

olvasó

1 db

Ringató

25

Május

Ruhásszekrény

2 db

Kuckó

105

Routerek

6 db

Ringató

48

Routerek

3-3 db

Erdei - Kuckó

48

4. Az óvoda működése (nyitva- és zárva tartás)
Első tanítási nap:

2021. szeptember 01.

Utolsó tanítási nap:

2022. augusztus 31.

Iskolai őszi szünet:

2021.

október

november 02.
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25.

–

2020.

Iskolai téli szünet:

2021. december 22 - 2022.
január 4-ig

Iskolai tavaszi szünet:

2022. április 14 – 2022. április
20.

Időtartama:

2021.szeptember 1 – 2022. augusztus 31.

Szorgalmi idő:

2021.szeptember 01.-2022. május 31

Nyári óvodai élet:

2022.június 1. – 2022. augusztus 31.

Logopédiai

és

egyéb

fejlesztő 2021. szeptember 1. – 2022. május 31.

foglalkozások

Ügyeletes óvodáink az évközi szünetekben:
2021. október (őszi szünet): Kuckó Tagóvoda
2021. december (téli szünet): Erdei Tagóvoda
2022. április (tavaszi szünet): Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda

Munkarendünk törekszik a körzeti óvoda két konyhájának működését úgy
szervezni, hogy minden második évben kerüljön dupla ügyelet egy-egy konyhára.
Az idei nevelési évben, Erdei -Kuckó tagóvodáink konyhája látta el az ügyeleti
időszakot a járványügyi ügyeleti időszakban.

Nyári zárva tartás:
Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda

2022. július 25 – 2022. augusztus 26.

Erdei- Kuckó Tagóvoda

2022. június 20. – 2022. július 22.
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5. Nevelés nélküli munkanapok és időpontjai

Időpont

Téma

2022. június 17.

Rekreációs nap

2022.augusztus. 29. 2021/2022-es nevelési évet záró,
2022.08.29

2021-22 nevelési év zárása, 2022-23 nevelési év nyitó
értekezlete

A 2021/2022-es nevelési évben a COVID járvány okán a nevelés nélküli munkanapok
átrendeződtek.

6. Nevelési értekezletek időpontjai és témája

Időpont

Felelősök

Tartalom, feladat

2022.02.16

óvodavezető

online

vezetői értekezlet,

munkatervi

feladatok

megvalósításának aktualitásai
2022..03.07.

óvodavezető,

Tervezett feladatok értékelése

vezetőtestület,
2022.04.18

óvodavezető,

Évértékelés előkészítése, óvodai beíratás szervezése.

vezetőtestület
2022.06.01.

óvodavezető

Nevelőtestületi értekezlet, a nyári óvodai élet, ügyelet
szervezése, aktuális feladatok megszervezése.
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7. Engedélyezett és betöltött álláshelyek száma (pedagógus, dajka,
technikai)

RINGATÓ ÓVODA
Engedélyezett

Betöltött

Óvodapedagógusok

21 fő

16 fő

Dajkák

11 fő

9 fő

Konyhai dolgozók

4 fő

4 fő

Élelmezésvezető

1 fő

1 fő

Óvodatitkár

1 fő

1 fő

ügyintéző, 1 fő

1 fő

Gazdasági
gondnok

Pedagógiai asszisztensek

4 fő

4 fő

Összesen

43 fő

36 fő

Engedélyezett

Betöltött

Óvodapedagógusok

10 fő

8 fő

Dajkák

5,5 fő

4 fő

Konyhai dolgozók

4 fő

4 fő

Élelmezésvezető

1 fő

1 fő

Pedagógiai asszisztensek

1,5 fő

1,5 fő

Összesen

22 fő

18,5 fő

ERDEI TAGÓVODA
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KUCKÓ TAGÓVODA
Engedélyezett

Betöltött

Óvodapedagógusok

10 fő

5 fő

Dajkák

5 fő

5,5 fő

Gazdasági

ügyintéző, 1 fő

1 fő

gondnok
Pedagógiai asszisztensek

1,5 fő

1 fő

Összesen

18,5 fő

12,5 fő

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda mindösszesen: 83,5 álláshely  67 fő

8. Továbbképzések
Szakmai továbbképzések intézményi segítséggel
Név,

Továbbképzés

Várható

Várható

Képzési

munkakör

megnevezése

távollét kezdő

távollét

forma

időpontja.

befejező
időpontja

Szanykovics

közoktatási

Anett

vezető

2021. január

2022. december online

2021. július

2022. június 22. online

óvodapedagógus
Szukics Adrienn

közoktatási

óvodapedagógus vezető
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Takács Katalin

Népmese

2022.02.21.

2022.03.03.

online

2022.

3 nap

online

1 nap

online

óvodapedagógus kincstár,
mesepedagógia
Takács Katalin

„Így tedd rá”

óvodapedagógus
Valkai Andrea

augusztus
Pedagógógus I.

2022.05.27.

óvodapedagógus minősítő vizsga

A Ringató Erdei Kuckó Óvoda Közhasznú Alapítvány pedagógus szakvizsgához
kapcsolódó anyagi támogatását az idei évben nem vették igénybe a kollégák.

Belső szakmai tapasztalatcserék:
Belső szakmei továbbképzések, a járvány okán, a hagyományos formában nem
szerveződtek. Munkacsoportjaink, munkaközösségeink mikro csoportos formában
szervezték programjainkat, melyek belső rendszerünkben megvalósultak, de a nagyobb
csoportos programokat nem szerveztük meg.

9. Gyermeklétszám (beíratott, iskolába menők, iskolaköteles óvodában
maradók és SNI-s)

Ringató Óvoda

Létszám (fő)

Manócska csoport

21

Csigabiga csoport

19

Macskacicó csoport

21
12

Pillangó csoport

22

Mókus csoport

22

Zsebibaba csoport

21

Fülesmackó csoport

0

Boglárka csoport

0

Boribon csoport

20

Vackor csoport

23

Összesen

169

Erdei Tagóvoda

Létszám (fő)

Napsugár csoport

21

Szivárvány csoport

18

Hétszínvirág csoport

19

Bambi csoport

0

Pipitér csoport

20

Összesen

78

Kuckó Tagóvoda

Létszám (fő)

Katica csoport

20

Micimackó csoport

19

Süni csoport

13

Tulipán csoport

16

Cseresznye csoport

17

Összesen

85

Mindösszesen

332

Iskolába menők és iskolaköteles óvodában maradók
Ringató Óvoda

13

Manócska

4

0

Csigabiga

3

3

Macskacicó

6

3

Pillangó

8

2

Mókus

8

3

Zsebibaba

9

1

Fülesmackó

0

0

Boglárka

0

0

Boribon

4

2

Vackor

8

4

Napsugár

8

1

Szivárvány

7

2

Hétszínvirág

8

0

Bambi

0

0

Pipitér

8

1

Katica

4

5

Micimackó

3

1

Süni

1

1

Tulipán

8

3

Cseresznye

3

2

Erdei Tagóvoda

Kuckó Tagóvoda
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Sajátos nevelési igényű gyermekek

Sor-

Szakvéleményben

szám

szereplő

Gyermek

SNI-s

diagnózisa

csoportja

gyermekek
száma

BNO kóddal
1.

Beszédfogyatékos,
kifejező

Szorzó

a

Pillangó

1 fő

2x

Vackor

1 fő

2x

Vackor

1 fő

3x

Hétszínvirág

1 fő

2x

Hétszínvirág

1 fő

2x

Szivárvány

1 fő

3x

beszéd

zavara
BNO: F 80.1
2.

Beszédfogyatékos,
nyelvi

–

és

beszédfejlődési zavar
BNO: F 80.80, F 93.8
3.

Gyermekkori
autizmus, az aktivitás
és figyelem zavarai
BNO: F 84, F 90

4.

Beszédfogyatékos,
nem

meghatározott

fejlődési

zavar

BNO: F 80
5.

Egyéb
fejlődési

pszichés
zavar

BNO: F 90.0
6.

Autizmus

spektrum

zavar in obs, kevert
specifikus

fejlődési

15

zavar
BNO: 84.90, F 83
7.

Nem

osztályozott

mentális

Pipitér

1 fő

2x

Pipitér

1 fő

2x

Napsugár

1 fő

2x

Katica

1 fő

2x

Tulipán

1 fő

3x

Süni

1 fő

3x

Micimackó

1 fő

2x

Cseresznye

1 fő

2x

retardáció

viselkedésromlás
nélkül
BNO: F 79.90.
8.

Egyéb

pszichés

fejlődési

zavar

BNO: F 98.80
9.

Egyéb

pszichés

fejlődési

zavar

BNO: F 83
10. Egyéb

pszichés

fejlődési

zavar

BNO: F 83
Mozgásszervi
11. fogyatékos
BNO: G 800.1, F 80, H
52, R 6289 G 91.1
12. Nem

meghatározott

pervazív

fejlődési

zavar
BNO: F 84.90
13. Egyéb

pszichés

fejlődési

zavar

BNO: F 83
14. Kevert

specifikus

fejlődési zavar
F 83
16

További gyermekek vizsgálata folyamatban van.
10.


Gyermekek fejlesztése külső szakemberek közreműködésével

Veszprémi Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) munkatársai a SNI-s óvodások
nevelő munkáját segítik utazó szakemberek támogatásával. Az elmúlt nevelési év
tapasztalata, hogy a megadott intézményi óraszámok nagyon kevésnek
bizonyultak, a szakmai támogatás indokoltsága alátámasztott, de a munkatársak
száma kevés a nevelési igényekhez képest.



Logopédiai fejlesztésben a Veszprém Megyei Szakszolgálat munkatársai vannak
segítségünkre.



VMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény munkatársaival, az idei
nevelési évben kapcsolatunk, szakmai együttműködésünk megfelelő volt.

11.

Az óvoda külső kapcsolatai

 Petőfi Színház gyermek előadásai
Helye:

Petőfi Színház

Résztvevők:

nagycsoportos korú óvodások

Kapcsolattartó: Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda: Major Ildikó


Kabóca Bábszínház

Résztvevők: Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda óvodásai
Kapcsolattartó:Takács Katalin Barbara Kuckó Tagóvoda


Pegazus Színház
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Résztvevők: Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda óvodásai



Pannon Várszínház

Résztvevők: Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda óvodásai


Állatkerti kirándulások

A gyermekcsoportok 2 vagy 4 alkalomra szóló bérlettel látogatják az Állatkertet a szülők
igénye alapján, a választásuk szerinti időben.
 Általános Iskolák:
kiemelten: Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola
Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola
 VFC USE szervezésében ovifoci a Bozsik Intézményi Program keretében
 Együttműködési megállapodás keretében együttműködünk I. Futsal
Club Veszprémmel
 Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar
Bázisóvoda : Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
 Pannon Egyetem Veszprém: Aktív részvétel a 2022.szeptemberétől induló
óvodapedagógus gyakorlati és elméleti előkészületeiben.
Óvodánk kapcsolatai, nevelőmunkánkat támogató programjaink, partereink:
Pedagógiai programunk alapján az alábbi táblázat tartalmazza nevelő munkánkat
támogató programjainkat.
A tervezett programokat a járványhelyzet által elrendelt határozatoknak megfelelően
módosítottuk.
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Óvodánk kapcsolatai, nevelőmunkánkat támogató programjaink, partereink:
Úszás

heti rendszerességgel
EGY HÓNAP UTÁN SZÜNETELTETÉSRE
KERÜLT

Bozsik

heti rendszerességgel

ovi foci

MEGVALÓSULT

Gyógytorna foglalkozás

heti két alkalommal
MEGVALÓSULT

felzárkóztató

mozgásfejlesztés

SNI-s a hét minden napján

gyermekek számára (EGYMI)

MEGVALÓSULT

logopédiai foglalkozás (Szakszolgálat)

heti két alkalommal
MEGVALÓSULT

logopédiai foglalkozás (EGYMI)

heti két alkalommal
MEGVALÓSULT

Az Állatok Világnapja

1 alkalommal október 04.
MEGVALÓSULT

tél túra

1 alkalom január
NEM KERÜLT MEGSZERVEZÉSRE

Kertszépítő családi program

1

alkalommal

gyermekcsoportonként

októberben
NEM KERÜLT MEGSZERVEZÉSRE
védőnői szűrések

rendszeresen és igény szerint
MEGVALÓSULT

fogorvosi szűrések

Évente 1 alkalommal
MEGVALÓSULT

angol foglalkozás

heti rendszerességgel
NEM KERÜLT MEGSZERVEZÉSRE

Iskolás leszek -gyerekek az iskolapadban

január

19

Báthory

István

Általános

Iskola NEM KERÜLT MEGSZERVEZÉSRE

szervezésében
Deák- Észkerék díjkiosztó

január
MEGVALÓSULT

színházak

igények szerint, színházanként 2 előadás
NEM KERÜLT MEGSZERVEZÉSRE

bábszínházak

igények szerint, bábszínházanként 3
alkalommal
NEM KERÜLT MEGSZERVEZÉSRE

tűzriadó

október és május
MEGVALÓSULT

hittan foglalkozások

hetente

(REFORMÁTUS ÉS KATOLIKUS)

MEGVALÓSULT

kézműves foglalkozás

hetente

Tehetségműhely

MEGVALÓSULT

SakkMarci

hetente

Tehetségműhely

MEGVALÓSULT

Zenetanoda

hetente
MEGVALÓSULT

Pedagógus minősítések

2022. február

Online formában

(Vadas Anita, pedagógus II.)
2022. május 27.
(Valkai Andrea gyakornok)

Állatok világnapja gyűjtés

október 4.
MEGVALÓSULT

Állatkert

csoportok igénye szerint
Május és június hónapokban kerültek
megszervezésre

20

szülői értekezletek

az idei nevelési évben 2 alkalommal
került megszervezésre szeptember és
április hónapokban

fogadó órák

havonta

1

alkalommal

kerültek

megszervezésre
Online vagy jelenléti szervezésben
családlátogatások

szükség szerint

családi évzáró délutánok

májusban és júniusban
MEGVALÓSULTAK

kutyával asszisztált program

félévente

1

alkalom

minden

gyermekcsoportnak
NEM KERÜLT MEGSZERVEZÉSRE
kutyával asszisztált program

heti rendszerességgel

SNI-s gyermekek számára

NEM KERÜLT MEGSZERVEZÉSRE

12.

Nevelési

év

eredményessége

(munkatervben

meghatározott

feladatok megvalósulása
2021. szeptembertől, 2022. márciusig kiemelt feladatunk volt a Munkatervben
meghatározott, az Emberi Erőforrások Minisztériumának járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendjének kialakítása után, annak betartása a munkatársak részéről
és betartatása a szülőkkel illetve az óvoda külső kapcsolatait, beszállítókat illetően. Mivel
a járványügyi intézkedések a gyermekintézményeket illetően is folyamatosan változtak az
ősz folyamán, a rendeleteket és utasításokat betartva óvodáinkban is fokozatos
szigorításokra került sor. A maszkhasználat és az a rendelkezés, miszerint egy felnőtt
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kísérheti be a gyermeket a csoportjába, az őszi hónapokban folyamatos kontrollt igényelt,
mert a szülők szabálykövetése nem volt megfelelő. December hónaptól a gyermekátadási
pont kijelölésével ez a nehézség elhárult.
Továbbra is különös figyelmet fordítunk a higiénés szabályok betartására, a dajka
munkatársak fokozottan, nagy odafigyeléssel takarították, fertőtlenítették egész évben az
óvoda helyiségeit, a tárgyakat. A tisztító, fertőtlenítő szerek folyamatosan rendelkezésre
álltak. Fertőtlenítő készülékek üzemeltetése csoportszobákban, gyakori szellőztetés
alkalmazásával is törekedtünk az egészségmegóvásra.
Novembertől rendelkezésünkre állt a Covid-19 gyorsteszt dolgozói használatra, ami
segítette a vírus tovább terjedésének megakadályozását. November közepén minden
alkalmazottunk részt vett az óvoda által szervezett ellenanyag vizsgálaton.
A járvány nehézségei mellett, a folyamatos munkatársi hiánnyal, helyettesítésekkel is
komoly küzdelmet folytattunk. Sok sok többletmunkával a folyamatos munkavégzést
biztosítottuk.
Az idei nevelési évben kiemelt nevelési feladatként kezeltük:
1. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek felzárkóztatásának fejlesztése:


Gyermekcsoportokon belül az óvodapedagógusok segítő munkájával



Utazó fejlesztőpedagógusok segítségével



Az

innovatív

törekvéseink

érdekében

egyeztető

megbeszélések,

kerekasztal szakmai megbeszélések és előadások a Veszprém Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat - Veszprém Megyei Tanulási Képességet
Vizsgáló Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, valamint a
Veszprémi Szakszolgálat szervezésében.


Különleges

bánásmódot

igénylő

gyermekek

felzárkóztatásának

fejlesztése – a tavalyi nevelési évhez hasonlóan most is megvalósult az
óvodapedagógusok

és

az
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EGYMI

gyógypedagógusai

szoros

együttműködése,

az

adott

gyermekek

fejlődésének

támogatása

érdekében véleménycsere, javaslatok hangzottak el. Sajnos a folyamat
megszakadt január hónapban egy Kormányrendelet következtében. Egy
hónapig nem volt gyógypedagógiai ellátás 3 gyermek tekintetében,
februártól indult újra új gyógypedagógussal, majd másfél hónap után
újabb váltás következett.


A gyermekcsoportokban az egyéni bánásmód alkalmazásával sikerült
támogatni a gyermekek viselkedésének pozitív irányú változását,
képességfejlődésüket,

ezekhez

az

eredményekhez

pedagógiai

asszisztens jelenléte, segítsége nagymértékben hozzájárult.

2. Kapcsolatépítés

a

szakmai

együttműködés

erősítése,

induló

gyermekcsoportjaink állandóságának biztosítása:
-

A Veszprémi Ringató Körzeti Óvodában, a működő 17 gyermekcsoportban,13
csoportban volt lehetséges a

2 óvodapedagógus biztosítanunk, két

gyermekcsoportban nyugdíja óvodapedagógus segítette az óvodai életet,
illetve a törvényi lehetőségeket alkalmazva, pedagógiai asszisztensek
helyettesítésével biztosítottuk az óvodai működést.
3. Új munkatársak támogatása, integrálása

szervezeti

egységeink

szakmai munkájába, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítására
törekvés:
-

Egyéni hospitálásokkal és mentori közreműködéssel segítettük az új kollégák
beilleszkedését, szakmai felkészítését.

-

Belső továbbképzéseink az idei évben elmaradtak.

Pedagógiai folyamatok területén elért eredményeink
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-

Óvodai körzetünkben az első félév során megvalósult pedagógus önértékelés
zajlott eredményesen.

-

Az Erdei tagóvodában tanköteles korú gyermekek tanulási képességvizsgálata
a Rövid Difer mérés elvégzése november végén, december elején megtörtént
minden csoportunkban. A megfigyelésekkel együtt fejlettségi állapot
feltérképezése, az iskolába lépés tekintetében óvodapedagógusi vélemény
formálása a mérési eredmények figyelembevételével. Ezután fogadóóra
keretei között beszélgetés a szülőkkel a gyermek fejlettségi állapotáról. Április
végén a középső csoportosok képességvizsgálata zajlott, amelyről szintén
fogadóóra keretében kaptak tájékoztatást a szülők.

-

Fejlődési lapok vezetése Pedagógiai Program alapján.

-

A nehézségekkel küzdő gyerekek számára útmutatás, szakemberhez irányítás
a

szükséges

segítség

megfogalmazása

biztosításához,

Nevelési

Tanácsadó,

pedagógiai
Szakértői

vélemények
Bizottság,

Gyermekpszichiátria, Családsegítő számára.
-

A Pedagógiai Programban megfogalmazott, kiemelt területek céljaival való
azonosulás, amelyhez az intézményünk minden alkalmazottja igyekezett
hozzájárulni.

-

A csoportdokumentáció változása
Az elektronikus naplóra való áttérés - megszokott naplóírási rutint
folyamatosan

bevezetett,-

új

összetettebb

feladatra

készteti

az

óvodapedagógust.
-

A Sajátos Nevelési Igényű, a különleges bánásmódot igénylő illetve a tehetséges
gyerekek felzárkóztatásának segítése minden tanévben kiemelt nevelési feladatunk.

-

A tehetséggondozás ebben a nevelési évben újra, de csak részben valósulhatott meg, újra
működő tehetségműhelyekkel.

-

Ebben a nevelési évben, egy fő óvodapedagógus hallgató a Kuckó Tagóvodában
teljesítette kötelező szakmai gyakorlatát, a Katica csoportban és itt is folytatja hivatását
végzett pedagógusként.
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-

Belső szakmai továbbképzések a fokozott egészségvédelmi intézkedések okán nem tudtak
ebben a nevelési évben megvalósulni, de bízunk benne, hogy ez a következő évben újra
visszahozható szakmai kapcsoltrendszerré alakítható.

Eredményességi mutatóink
 Tehetséggondozó műhelyek újraindítása és sikeres működtetése.
 A megfigyelések és Difer mérés eredményeinek tapasztalatai az Erdei
Tagóvodában
 Belső szakmai ellenőrzések gyermekcsoportban, szakmai javaslatok
megfogalmazása az erősségek, illetve fejleszthető területeken.
 Hagyományápoló programjaink megvalósításaa pandémia helyzettől függően
csoportonként vagy tagóvodai szinten csak gyermekekkel /szülők nélkül/
megrendezve.
 Évzáró családi délutánok megtartása.
 Iskolaérettségi kimenet eredményei, 6 éves kor után óvodában maradó mutatók.
 Pályázati eredményeink.
 Veszprémi Pannon Egyetem szakmai kiválasztása óvodánkat illette az induló
óvodapedagógus képzés szakmai gyakorlati képzés helyszíneként.
Dokumentációik ellenőrzése
-

A csoportnaplók heti szakmai feljegyzései, a nevelési tervek, azok rendszeres
értékelései képezik részét a nevelési eredményeink dokumentálásának.

-

A gyerekek egyéni fejlődési lapjainak vezetése, illetve azok szülőkkel való
együtt átbeszélése szintén része az eredmények dokumentálásának.

- A csoportnaplók ellenőrzései során tapasztaltuk, hogy azok vezetése az elvárásoknak
megfelelő, az online napló naprakész vezetése több kolléga számára nehézségekbe
ütközött. ennek megoldására, új elektronikus napló vezetését fogadta el a vezetőtestület.
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- A felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése gördülékenyen zajlott, egyre ritkább az
adatokban hiányos, nem naprakészen vezetett dokumentum.
Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek időpontjai:
Kiemelkedő események, ünnepek:

RINGATÓ ÓVODA

Időpont

Felelős

Tartalma

2021. szeptember

Vass Szilvia helyett

„Ringatorna”

29.

Hegyes Tünde

játékos

Egészséges

sportrendezvény

életmóddal foglalkozó
munkaközösség
2021. október 11-

Devecsery Ildikó

TÁMOP

15-ig

óvodapedagógus

„én kis kertet…”

2021 október 22.

Tökfesztivál

2021. november

Csoport óvónői

Blum program

utolsó hete

Szabó Dóra

„Gondolkodj

óvodatitkár

egészségesen”

Egészséges

teljes óvodai körzet

életmóddal

Elmaradt. A Blum

Új programunk

foglalkozó

program az idei évtől

munkaközösség
2021.január

nem nyilvános

Vass Szilvia

Téli túra

Horváth Ibolya

Elmaradt

Molnár-Sali Krisztina
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Két felelős az Erdei és
Kuckó tagóvodából
2021. december

Kungliné Martin

Mikulás

06.

Mariann

Bábjáték

Balogh Lívia

elmaradt

általános óvodavezető
helyettesek
a mindenkori
élelmezésvezető
A csoportban dolgozó
óvónők
Karácsonyi Ünnepkör:
2021. november

Adventi időszak

28.-tól
2021. december
23-ig
2021. december

Zöldebb Óvodáért

Madarak

10.

szakmai

karácsonyfája

munkaközösség
Devecsery Ildikó
2021. december

Devecseri Ildikó

Karácsonyköszöntő

10.

vendégség, karácsonyi
Kungliné Martin

játszóház szülőkkel,

Mariann

gyermekekkel

Balogh Lívia
általános óvodavezető
helyettesek
csoportban dolgozó
óvónők
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Elmaradt

2022. február 7-től
2022. február 11ig

Molnár Sali

Farsangi hét

Krisztina
csoportban dolgozó
óvónők

2022. március 11.

csoportban dolgozó

Március 15.-e

óvónők
2022. április 17-

csoportban dolgozó

18.

óvónők

2022. április 14.

csoportban dolgozó

Húsvét
Tojás keresés

óvónők
2022. április 20.

csoportban dolgozó

Locsolkodás

óvónők
2022. május 09.-

Zöldebb Óvodáért

13.

szakmai

Tavasz túra

munkaközösség
Vass Szilvia
Horváth Ibolya
Molnár-Sali Krisztina
Két felelős az Erdei és
Kuckó tagóvodából
2022. április 11

Óvodába hívogató
Kungliné Martin
Mariann
Balogh Lívia
Általános óvodavezető
helyettesek
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2022. 04. 14.

Balogh Lívia

Sulizsák

Általános óvodavezető

ruhagyűjtés

helyettes
2022. április

Major Ildikó

Apu – foci

A program

Óvodavezető

nem került

Balogh Lívia

megrendezésre

Egészséges
életmóddal foglalkozó
munkaközösség
2022. május

Major Ildikó

TÁMOP

A program

Óvodavezető

Egészségnap

nem került

Balogh Lívia

megrendezésre

Egészséges
életmóddal foglalkozó
munkaközösség
2022. április vége

Gálné Tánczos Emőke
Zöldebb Óvodáért
szakmai

Hulladék

A program

újrahasznosítás

nem került

interaktív foglalkozás

megrendezésre

munkaközösség
2022.április 25-29.

csoportban dolgozó

Anyák napja

óvónők

2022. május 01.

2022. 03. 28-04.

Egészséges

Mézes hét

01.

életmóddal foglalkozó
munkaközösség
Hegyes Tünde

2022. 05. 16-20-

Egészséges

Vitamin hét

életmóddal foglalkozó
munkaközösség
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Hegyes Tünde
Zöld Jeles Napok:
2021. október 4.

Zöldebb Óvodáért

Állatok Világnapja

szakmai
munkaközösség
2022. március 21.

Zöldebb Óvodáért

Víz világnapja

szakmai

Happy hét

munkaközösség
2022. április 22.

Zöldebb Óvodáért

Föld Napja

szakmai
munkaközösség
2022. május 10.

Zöldebb Óvodáért

Madarak és Fák Napja

szakmai
munkaközösség
Évzáró családi délutánok: (május 17 – június 2-ig)
2022. május 17.

Zsebibaba csoport

2022. május 18.

Macskacicó csoport

2021. május. 19.

Pillangó csoport

2021. május 20.

Manócska csoport

2021. május 24.

Mókus csoport

2021. május 25.

Boribon csoport

2021. május 26.

Csigabiga csoport
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2021. május 27.

Vackor csoport

2021. május 30.

Fülesmackó csoport

2022. június

Major Ildikó

REK Kupa

óvodavezető

teljes óvodai körzet
részvételével
A program nem került
megrendezésre, de
helyette az
Egészséges
életmóddal foglalkozó
munkaközösség által
szervezett vitamin hét
keretein belül
sportnapot tartott
mindhárom
óvodánknak.

2022. június

Major Ildikó

Balaton – felvidéki

A program

Óvodavezető

Erdészeti Erdei Iskola

nem került

Gálné Táncos

megrendezésre

Emőke
óvodapedagógusai
A színházi és bábszínházi programok szervezéséért felelős koordinátorok:
Vadas Anita
Horváth Ibolya
A színházak és bábszínházak látogatása az idei évben nem valósult meg.
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A városi szintű sportrendezvényekre a gyermekeket felkészítő pedagógusok:
Hollósi Orsolya
Hegyes Tünde
Vass Szilvia
Gyermekpályázatok koordinálásának felelőse:
Molnár-Sali Krisztina
KÖZÖS PROGRAMJAINK TÁRSINTÉZMÉNYEINKKEL
Partner intézményeink által szervezett programok, visszajelzései a korábbi óvodásaink
tanulmányi előmeneteléről. A programok a járványhelyzet függvényében valósultak
meg:

IDŐPONT
2021. 09. 30-tól

FELELŐS
Kungliné Martin

TARTALMA
Tanköteles korú

2021. 11. 01-től

Mariann

gyermekeink számára

nem szerveztük, a

Balogh Lívia

ovistorna szervezése a

járványhelyzet

Báthory István

miatt.

Általános
óvodavezető

Általános Iskolában

helyettesek
2021. 10.07.

Kungliné Martin
Mariann
Balogh Lívia
Általános

A Népmese napja
alkalmából a Báthory
István Általános Iskola
által szervezett

óvodavezető

Rosszcsont Peti című

helyettesek

mesejáték megtekintése
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Megvalósult

2021. 10.15.

Kungliné Martin
Mariann
Balogh Lívia

Kötelező fogászati

Megvalósult

szűrés
gyermekcsoportjainknak

Általános
óvodavezető
helyettesek
2021. 10.18.

Kungliné Martin
Mariann
Balogh Lívia
Általános

2021. 10. 20.

Sport délelőtt
szervezése tanköteles
korú gyermekeink
számra a Deák Ferenc

óvodavezető

Általános Iskola

helyettesek

szervezésében

Kungliné Martin

Volt óvodásaink

Mariann
Balogh Lívia
Általános

Megvalósult

Megvalósult

látogatása a Deák
Ferenc Általános Iskola
elsős osztályaiban

óvodavezető
helyettesek
2021. 11. 23.

Kungliné Martin
Mariann
Balogh Lívia
Általános

Volt óvodásaink
látogatása a Hriszto
Botev Általános Iskola
elsős osztályaiban

óvodavezető
helyettesek
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Megvalósult

2021. 11. 24.

Kungliné Martin
Mariann
Balogh Lívia
Általános
óvodavezető

Volt óvodásaink

A járványhelyzet

látogatása a Báthory

miatt elmaradt.

István Sportiskolai
Általános Iskola elsős
osztályaiban

helyettesek
2021. 11. 25.

Kungliné Martin
Mariann
Balogh Lívia

Dózsa Kupa a Dózsa

A járványhelyzet

György Általános Iskola

miatt elmaradt.

szervezésében

Általános
óvodavezető
helyettesek
2022. 01. 10.

2022. 01. 28.

Kungliné Martin

Báthory István

A veszélyhelyzet

Mariann

Általános Iskola által

miatt elmaradt

Balogh Lívia

szervezett

Általános

iskolalátogatás a

óvodavezető

tanköteles óvodás

helyettesek

gyermekek számára

Kungliné Martin

OVI Olimpia

Mariann

A Báthory István

Balogh Lívia

Általános Iskola

Általános

szervezésében

A veszélyhelyzet
miatt elmaradt

óvodavezető
helyettesek
2021. október

Kungliné Martin

2022. február

Mariann

Védőnői látogatások
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Megvalósultak

2022. május

Balogh Lívia
Általános
óvodavezető
helyettesek

2022. 04. 05.

Kungliné Martin

Mini

Mariann

Maraton

Balogh Lívia

Báthory István

Általános

Általános Iskola

Megvalósult

óvodavezető
helyettesek
2022. 05. 17-18.

Egészséges

A Nébih Járványügyi

életmóddal

Osztályának

foglalkozó

egészségnevelői által

munkaközösség

tartott interaktív játék

Hegyes Tünde

„A helyes kézmosás”

Megvalósult

témában

A következőkben felsorolt programoknál egyesével jegyzem, hogy megvalósult-e vagy
sem.
Úszás

heti rendszerességgel/délután
A járványügyi helyzet miatt nem valósult
meg.

Bozsik ovi foci

heti rendszerességgel

Állatok világnapja

évi egy alkalom
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Szüreti mulatság a csoportokban és évi egy alkalom
óvodai szinten
(korábban TÁMOP) Kuckó Gyermekkert

évi egy alkalom

Gondolkodj egészségesen program

évi egy alkalom

Márton

napi

családi

vigasság

óvodában

az évi egy alkalom/délután
A járványügyi helyzetre való tekintettel
kizárólag a gyerekkel ünnepeltük meg.

Mikulás ünnepség

évi egy alkalom

Karácsonyi kézműves délután

évi egy alkalom/délután

Karácsonyi ünnep az óvodában

évi egy alkalom

Téli túra

évi egy alkalom
Nem valósult meg.

Farsangi mulatság az óvodában hétfőtől évi egy alkalom
péntekig

A korlátozás miatt nem volt közös
táncház a tornatermben.

Március 15 nemzeti ünnepünk

évi egy alkalom

Víz világnapja

évi egy alkalom

Húsvéti kézműves délután

évi egy alkalom/délután
Nem

került

megrendezésre

járványhelyzet miatt.
Húsvéti ünnepkör

évi egy alkalom

Nyílt napok az óvodában

évi egy alkalom/délelőtt, délután
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a

A járványhelyzet miatt nem valósult meg.
Óvodába hívogató

évi egy alkalom/délután
Különleges formában valósult meg a
járványhelyzet miatt.

Tavasz túra

évi egy alkalom

Felkészülés Anyák napjára

évi egy alkalom

Madarak és Fák napja

évi egy alkalom

Tavaszváró/ Évzáró családi délutánok

évi egy alakalom/délután
Hosszú

kihagyást

követően

került

megrendezésre.
TÁMOP Nyarat hozó GYERMEK-Kuckó - évi egy alkalom
gyermeknap

Kolléganőnk halála miatt ezt a programot
visszamondtuk.

Csoportok családi kirándulásai

évi egy alkalom/szombat

R.E.K. kupa

évi egy alkalom
Ez a rendezvény kisebb módosításokkal,
új formában került megrendezésre.

Zöld Óvoda – erdei tábor

évi egy alkalom
A

jelenlegi

helyzetben

megszervezésre.
Állatkerti látogatások

évi két alkalom

Kabóca Bábszínház

évi két alkalom
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nem

került

A járványügyi helyzet miatt nem valósult
meg
Pegazus Bábszínház

évi két alkalom
A járványügyi helyzet miatt nem valósult
meg

Petőfi Színház

évi két alkalom
A járványügyi helyzet miatt nem valósult
meg

Pannon Várszínház

évi egy alkalom
A járványügyi helyzet miatt nem valósult
meg

Tündérkert
bevonásával

gondozás

–

családok évi két alkalom/délután
A járványügyi helyzet miatt nem valósult
meg, viszont a halastó megújult Hangodi
Bea

hathatós

köszönhetően,

közbenjárásának
az

alapítvány

támogatásával.
Játékos ismerkedés az angol nyelvvel a heti egy alkalom
csoportokban

A járványügyi helyzet miatt nem valósult
meg.

Néptánc

heti egy alkalom/délután
A

járványügyi

helyzet

miatt

illetve

kolléganőnk családi körülményei miatt
nem valósult meg az eddigiek szerint.
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Megkezdődtek

az

Így

tedd

rá

foglalkozások.
Báthory torna a nagyoknak

heti egy alkalom/délután

Református hittan

heti egy alkalom/délután

A zene világnapja a Simonyi Iskolában

évi egy alkalom

A népmese napja a Báthory Iskolában

évi egy alkalom

Deák sportverseny

évi egy alkalom
A járványügyi helyzet miatt nem valósult
meg

Báthory futóverseny nagyoknak

évi egy alkalom

Fogorvosi vizsgálat

évi egy alaklom
A járványügyi helyzet miatt nem valósult
meg

Látogatás

a

nagyokkal

az

osztályokban

első évi egy alkalom
A járványügyi helyzet miatt nem valósult
meg

Rajzpályázatok

évente többször

Bozsik focigála

évi egy alkalom

Tehetségműhelyek

heti egy alkalom

Sulizsák program

évi egy alkalom

Papírgyűjtés

évi két alkalom

Programjaink megvalósulása
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-

Tervezett programjainkat igyekeztünk a járványügyi helyzetet figyelembe
véve részben megvalósítani.

-

Nagyobb hangsúly fektettünk az egyes csoportokban a családiasabb jellegű
meghittebb ünneplésekre.

-

Arra törekedtünk, hogy a gyermekcsoportokban a jelen helyzetet a
gyermekek javára fordítsuk a nyugodtabb életvezetéssel.

-

Betegségek következtében lecsökkent gyermeklétszám lehetővé tette a
fokozottabb egyéni bánásmód alkalmazását, amelynek eredménye a
gyermekeknél az önállóság, a képességek fejlődésterületeken, az érzelmi
nevelés terén az empátia erősödése és az érzelmek kezelésében mutatkozik
meg.

13.

Kiemelkedő események, ünnepek

Az idei nevelési év rendkívüli év volt a járvány időszakában. Ennek okán, a tervezett óvodai
programsorozatunk a Munkaterv alapján módosultak, teljesen más szervezésben
kerülhettek megvalósításra, vagy új elemekkel cseréltük a megvalósíthatóság biztonságos
határai között.
A fenti fejezetek tartalmazzák a tervezett, illetve megvalósult rendezvényeket, kiemelkedő
eseményeket.

14.

Pályázatok:

2021. szeptember:
A Padányi Bíró Márton Katolikus Általános Iskola a magyar népmese napja
alkalmából rajzpályázatot hirdetett.
Eredmények:
Csillag Dorka (Macskacicó csoport) 1. helyezés
2021. szeptember:
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Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont szervezésében a VKSZ Zrt. 6000
tulipánhagymát osztott ki a közintézmények számára, köztük a Ringató Körzeti
Óvoda gyermekcsoportjai számára is.
2021. december:
Otthon projekt – Neked mit jelent az otthonod?
Művészeti pályázat gyermekeknek a Veszprémi Kabóca Bábszínház szervezésében.
Eredmények:
redményhirdetés még nem volt.
2022. március 21-25.:
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezésében,
bekapcsolódtunk a Happy hétbe, amely vízfogyasztási kampányuk fontos része volt.
A résztvevők között ajándékutalványokat sorsoltak ki.
Intézményünk nem került kisorsolásra.
2022. március 25.
Intézményünk csatlakozott az Állatvédelmi Kódexhez. Az Állatvédelmi Kódex tagjai
önkéntes elkötelezettséget vállalnak a szakmai alapokon és együttműködésen nyugvó
állatvédelem mellett.
2022. április:
-

Babako Egyesület

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00971 kódszámú „Környezettudatos magatartás és
közösségi gondolkodás formálása a veszprémi köznevelésben” című pályázat, amelyben
magaságyás felépítéssel vettünk részt, magas ágyás telepítését nyerte el óvodánk. A
magas ágyásokhoz kiskertészeti eszközöket, virágföldet, mulcsot és gyógynövényeket
kaptunk.
2022. május:
Részt vettünk a Jutasi Kör Kerítés rajzpályázatán, melynek címe „A legkedvesebb
élményem a Jutasi lakótelepen”
Eredmények:
41

Czéh Dorka Sára (Macskacicó csoport) különdíj
2022. június:
- A Veszprém Megyei Agrárkamara pályázatot hirdetett magas ágyás telepítésére,
amely pályázatban intézményünk is részt vesz.
A pályázat elbírálása még folyamatban van.
-

A Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola több fordulós
matematikai levelezős pályázatot hirdetett óvodás gyermekeink számára. A
pályázaton tanköteles korú gyermekeink vettek részt.

A Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola több fordulós matematikai levelezős
pályázatot hirdetett óvodás gyermekeink számára.
A pályázaton tanköteles korú gyermekeink vettek
Kerítés rajzpályázat:
-

Agóra Veszprém Kulturális Központ

Rajzpályázatot hirdetett „Legkedvesebb élményem a Jutasi lakótelepen” címmel:
A lakótelephez fűződő legemlékezetesebb élmény elkészítése
Minden gyerek rajza rákerült a molinóra.
Kohus Alíz Pipitér csoportos 1. helyezett lett.
-

Kukkantó

,,Hol lehet jó nekem mostanában?” – rajzpályázat a házasság hete alkalmábólrészvétel.
-

Természetismereti vetélkedő

Szilágyi Keresztény Iskola - részvétel
15.

Intézményi fejlesztések:

Tárgyi feltételek (2021/2022. nevelési évben történt tárgyi eszköz beszerzések) a 3.
fejezetben kerültek felsorolásra.
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16.

Intézményi felújítások

A 2021/2022-es tanévben nem történt felújítás intézményünkben
17.

Kötelező eszközök beszerzésének aránya, teljesítése

Az intézményi kötelező eszközjegyzék alapján felállított eszközök beszerzése, teljesítése
megtörtént.
Veszprém, 2022. augusztus 29.

Major Ildikó
Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
Intézményvezető
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Munkaközösségek Beszámolói

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MUNKAKÖZÖSSÉG
2021-22-S TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

2021. szeptember 13-i megbeszélésen kerültem megválasztásra, mint az Egészséges
életmód munkaközösség vezetője.
Szeptember 29-én került megrendezésre a Ringatorna, amelyen a Ringató Óvoda
középsős és nagycsoportosai vehettek részt. A rendezvény célja, hogy felfedezzük az
ügyes,

jó

mozgású

gyermekeket,

akik

képviselhetik

óvodánkat

a

különböző

sportrendezvényeken. A Schönherz pályán egy zenés bemelegítés után futó és
sorversenyekre került sor, majd a végén az óvó nénik mindenkit egy éremmel jutalmaztak
meg.
Az őszi szünet előtt került sor a kiscsoportosok Tökmag avatójára, amelyre a
kicsiknek egy akadálypályát készítettem az óvoda udvarán. Volt aki teljesen egyedül, volt
aki az óvó néni segítségével teljesítette a nagy ovisok biztatása, drukkolása közben. A
próbatétel sikeres teljesítésével kiérdemelték az érmet, így igazi óvodásokká lettek avatva.
Sajnos az újra kialakult Covid helyzet miatt igen korlátozottak voltak a lehetőségeink,
így csak 2022. március 7-én került sor az első munkaközösségi megbeszélésünkre. Ekkor
döntöttünk a második félév programjairól.
Május 9-én és 10-én került sor mind három óvodánk gyermekei számára a Tavasz
Túrára, amelyen a kiserdőben sétálva egy térkép segítségével pontokat kellett megtalálni
és ott kedves, ötletes feladatokat megoldani. A program felelőse: Tarman Ildikó volt.
Köszönjük a szervezők munkáját!
Sajnos a Covid miatt elmaradt a nagy hagyományokkal rendelkező Egészség Nap,
amelyen az óvodás gyermekek családjaikkal együtt tudtak részt venni. Ezért arra
gondoltuk, hogy legalább a gyermekek számára szervezzünk programokat az egészség
témájában. Igy került megszervezésre a Makk Marci Egészséghét, amely az intézmény
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mind három óvodájában zajlott. A védőnők az egészséges táplálkozásról, fogápolásról
beszélgettek a gyerekkel. Az ÁNTSZ egészségnevelői a kézmosás fontosságáról tartottak
egy interaktív bemutatót. Május 19-én pedig a sporté volt a főszerep. A Schönherz pályán
egy zenés bemelegítés után forgószínpadszerűen vehettek részt a gyerekek a futáson és
az akadálypálya teljesítésén. A kiscsoportosoknak külön, 4 állomásból álló feladatok
voltak. Köszönet érte Takács Katinak. A végén szappanbuborék vadászattal vezettük még
le a gyerekek fölös energiáit, majd mindenki megkapta a jól megérdemelt érmét, amelyet
büszkén viselt egész nap.
Stada

Palánta

pályázatot

nyújtottam

be

május

31-én,

egészség

és

környezettudatosságot fejlesztő szemléletformáló programra. Ennek keretében egy
nyertes

óvoda az

alábbi

lehetőségeket kapja: 3

db udvari

játszótéri

elem,

szemléletformáló foglalkozások, tematikus kiegészítő elemek, online képzés. Június 8-ig a
pályázat elbírálásra kerül.
Az Egészséges Életmód Munkaközösség feladat és célja, hogy az óvodában dolgozók
testi-lelki egészségével is foglalkozzon, ezért június 17-én egy Rekreációs napot
szervezünk a Kolostorok és kertek területén. Reméljük mindenki jól fogja magát érezni és
testileg-lelkileg feltöltődve zárja majd a napot.
Sajnos voltak olyan programok, amelyek nem tudtak megvalósulni. Nagy csalódás
volt a Teddy mackó program elmaradása a sok egyeztetés és levelezés után. A konkrét
időpont egyeztetése közben a kapcsolattartó egyszerűen eltűnt és azóta sem jelentkezett
többszöri megkeresésemre sem. A Blum program nem került kiírásra, így ezen sem
tudtunk részt venni.
Ez volt az első évem, mint közösségvezető, rengeteg tapasztalatra tettem szert. A
programok szervezése során számos kihívással kellett megküzdenem, de a végére
szerencsére mindig minden összeállt. Még sok mindenben kell fejlődnöm pl.:
kommunikáció, türelem …, hogy megfelelő vezető legyek, de remélem, hogy bizalmat
kapok, hogy tovább vezethessem az Egészséges Életmód munkaközösséget.
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Ringatorna:
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Tökmag avató:
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Tavasz Túra:

Makk Marci Vitamin hét
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A Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda
Erdei Tagóvoda Szakmai Munkaközösségének
2021/2022. évi beszámolója

Szakmai Munkaközösségünk az idei nevelési évre is alapozott Munkatervében a szakmai
fejlődés támogatására, az elméleti és gyakorlati tudásmegosztás jelen helyzet adta
lehetőségeinek kihasználására. A pandémiás helyzet viszont a betervezett feladatok
gyakorlati megvalósulásának egy részét ismét megváltoztatta.
Gyuromné Polgár Juditnál betervezett Belső továbbképzés a Napsugár
csoportban nem valósulhatott meg .Viszont a rákészülést a kollektíva szakmai
segítségnyújtással, észrevételekkel, javaslatokkal segítette. Ezáltal is támogatva a
tudásmegosztást.
Munkaközösségünk segítette tagóvodánk 2 új kollégájának a közösségbe való
beilleszkedését. Támogatva őket abban, hogy megismerjék / és a gyakorlatban jól
alkalmazzák /nevelési programunkat; az adott csoportra vonatkozó szokás- és
szabályrendszert , valamint a gyermekcsoportjukat. Ezáltal szakmai segítségnyújtást is
kaptak.
A február hónapra betervezett Kommunikációs tréning szervezése, az előkészületek
megtörténtek. De a pandémiás helyzet miatt a gyakorlatban ez sem tudott
megvalósulni. A következő nevelési évben tervezzük kiterjeszteni és a gyakorlatban
megvalósítani mindhárom tagóvoda kollektívájának közös részvételével a meghívott
kommunikációs tréner vezetésével.
A tavaszra betervezett hagyományos családi Pünkösdi játszóházunk sem tudott
megvalósulni, a kitűzött feladatokat a helyzet okán nem tudtuk előkészíteni. A feladatok
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újragondolása, majd meghatározása; a felelősök kiválasztása, az előkészületek
megkezdése hosszabb időt, és nagy átgondolást, szervezést igényel. A kiadott
kormányrendelet értelmében a korlátozás idején mindezt nem tudtuk elkezdeni.
Mindehhez az is hozzátartozik, hogy egyre nehezebb szponzorokat is felkutatni. Ennek
ellenére április végén tagóvodánk minden csoportjából összetoborozva a fiúkat, közösen
állítottunk Májusfát a lányoknak óvodánk udvarán. Majd mondókával, énekkel hívtuk
a lányokat és dalolva jártuk körbe a színes szalagokkal feldíszített fát mindannyiunk
nagy örömére. A Májusfa kitáncolása májusban pedig egy közös zenés- táncos
„örömtánc” volt. Vidám hangulatban, lelkesen, nagy örömmel énekeltek és ropták
együtt a táncot a gyermekek , valamint a csoportban dolgozó felnőttek egyaránt.

Az elmaradt feladatok és célok gyakorlati megvalósulását a következő nevelési évre is
betervezzük.

A MENTORI MUNKAKÖZÖSSÉG 2021-2022.NEVELÉSI ÉVBEN FOLYTATOTT
MUNKÁJÁRÓL.

Ebben a nevelési évben, nehéz feladatot jelentett számomra a csoportban végzett
munkám mellett, a mentori és koordinátori rendszer feladatainak átlátása, koordinálása,
működtetése, a munkaközösség vezetése.
Sajnos, ebben az évben is, a kialakult Covid- helyzet, nagymértékben befolyásolta,
felülírta a tervezett feladatokat, azok hatékony megvalósítási formáit. A munkatervben
elgondolt csoportos megbeszélések, a tapasztalatok és innovatív vélemények közös
elemzése, megfogalmazása, a hatékony együttgondolkodás helyett, leginkább csak
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személyes beszélgetésekre, vagy online formában történő információ cserére adódott
többnyire lehetőség a mentorokkal és a mentorált kollégákkal.
A szakmai eredményesség, sikeresség fokozása, a szakmai fejlődés lehetőségét biztosító
belső továbbképzési formák támogatása, szorgalmazása, valamint a kiégés megelőzése
érdekében vállalt mentori feladatainkat is csak személyes tanácsadással, egyéni
konzultációk, beszélgetések alkalmaival tudtuk megvalósítani.
Remélem és törekszem arra, a hatékonyabb működtetés érdekében, hogy a következő
évben már több lehetőséget teremtsek, és végre megvalósulhassanak a tervezett közös
megbeszélések, munkaközösségi értekezletek, együttgondolkodás alkalmai.
Sajnos az intézményünket is érinti az országos szinten jelentkező pedagógus hiány, a
fluktuáció, a pedagógus kollégák egyre gyakoribb vándorlása, munkahely változtatása.
Ennek ellenére pozitív előre lépés, hogy a nevelési évet két új, pályakezdő, gyakornok
kolléga beilleszkedésének támogatásával, mentorálásával kezdhettük. A munkaközösség
mentorai magas szintű szaktudással, felelősségtudattal végezték az intézményi humán
erőforrás fejlesztését, az új pedagógus kollégák, a pályakezdő, gyakornok
pedagógusaink pályaszocializációjának támogatását. Sajnos a lelkiismeretes munka
ellenére sem sikerült az új kollégák beilleszkedését elősegíteni intézményünk
rendszerébe.
A munkaközösség egyik feladata; a kollégák, pedagógushiányból adódó többlet
feladatok, és terhelések miatti, mentális és szakmai támogatása is. Ezért a mentori
munkaközösség tagjai moderátori szerepet vállalva segítették egész évben az
óvodánkban dolgozó valamennyi pedagógus és pedagógiai asszisztens kollégát, mentális
és szakmai stabilitásuk megőrzése érdekében, támogatást nyújtva a kollégák
önismeretének növeléséhez, és motiváltságuk fenntartásához.
Mentori feladataink közé tartozik a pedagógustársak, a pedagógiai munkát segítő kollégák
támogatása, segítségnyújtás a minősítésre való felkészülésben, a portfólió elkészítésében
is, a szakmai továbbfejlődéshez. Ebben az évben egy gyakornok kolléga kezdte meg a
szakmai fejlődés mellett, a minősítő vizsgára való felkészülést, a gyakornoki portfólió
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sikeres megírásának teljesítéséhez. A közös munka elején, a látogatások, rendszeres
konzultációk, napi megbeszélések alkalmával átbeszéltük a portfólió megírásának
követelményrendszerét, tartalmi elemeit a sikeres szakmai anyagának elkészítéséhez,
feltöltéséhez. Írásos segédanyagok biztosításával és napi szintű szóbeli, elektronikus úton
történő konzultációkkal, dokumentációjának átolvasásával, elemzésével segítettem őt
abban, hogy kezdő pedagógusként az oktató- nevelő munkát képes legyen egységként
látni, alakuljon szakmai nyelvezetének használata, formálódjon attitűdje, önálló
pedagógusi személyisége. A hatékony segítségnyújtáshoz még nekem is tanulnom kell a
tanácsadás, a reflektív kommunikáció alkalmazását. Az együttműködő képességét,
személyes fejlődését célzó, a nevelő-oktató munkájának tervezésében, eredményes
szervezésben és megvalósításában nyújtott tanácsadásokkal, közösen segítettük fiatal
kollégánkat abban, hogy képessé váljon és tudja tudatosan, egymásra építve tervezni
pedagógiai munkájának tevékenységeit, átlássa annak egymásra épülő cél-, és
feladatrendszerét, tartalmi elemeit. A sokoldalú vezetői, mentori, és kollégák általi
támogatás eredményeként, a hatékony tudásátadásnak, segítségnek köszönhetően
gyakornok kollégánk sikeres minősítő vizsgát tett, és pedagógus I. fokozatba léphetett.
A szakmai továbbfejlődés, a folyamatos innováció, önfejlődés, eredményesség és
sikeresség igénye jellemzi intézményünk valamennyi pedagógusát, a szakmai munkánkat
segítő kollégáinkat, minden dolgozónkat. Ezt bizonyítja, hogy a 2021-2022 nevelési évre
szinte már minden óvodapedagógus kollégánk eleget tett a pedagógusok előmenetelét,
pályaorientációját célzó, magasabb pedagógusi fokozat eléréséhez szükséges sikeres
minősítő vizsgák teljesítésének. Ennek eredménye, és a pedagógusainkban rejlő szakma
iránti elhivatottságnak köszönhető, hogy magas színvonalon, sokoldalúan képzett,
innovatív pedagógusokkal rendelkezik óvodánk és ennek szellemében végezzük
mindannyian óvodapedagógusi munkánkat. A mentori munkaközösség célja továbbra is
fenntartani, biztosítani ezt a belső hajtóerőt, ami minden kollégát, humán erőforrásunkat
továbbra is teljesítményfokozásra ösztönöz.
Lehetőséget kaptam vezetőként, mentorként eleget tenni a Soproni Egyetem Benedek
Elek Pedagógiai Kar felkérésére, egy végzős Óvodapedagógus és Német nemzetiségi
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óvodapedagógus BA szakos, nappali tagozatos hallgató 8 hetes – intézményen kívüli −
összefüggő szakmai gyakorlatának koordinálására és vezetésére. Külön megtiszteltetés,
büszkeség volt számomra, hogy egy volt óvodásomat készíthettem fel, indíthattam el az
óvónői hivatás útján.
A hallgató szakmai gyakorlatának alapvető célja az óvodapedagógus hivatásra való
felkészülés biztosítása, a pedagógiai munka gyakorlása, ezen belül az óvoda, mint
köznevelési

intézmény

működésének,

szervezeti

felépítésének,

szakmai

kapcsolatrendszerének és dokumentumainak megismerése, az óvodai nevelés céljainak,
feladatainak megvalósulásával kapcsolatos pedagógiai tapasztalatszerzés, az óvodai
nevelés tevékenységformáihoz kötődő foglalkozások megtervezése, szervezése és
kivitelezésének segítése, megismerése, erről heti rendszerességgel gyakorlati napló
vezetése volt.
Gyakorlatvezető oktatóként a szakmai gyakorlat lezárásához szükséges kompetencia
alapú értékelőlap, valamint a hallgatóról írt jellemzés elkészítésével kellett értékelnem,
minősítenem a pályára elhivatottan készülő, és a vizsgák után, intézményünkbe
remélhetőleg új kollégaként visszatérő végzős tanulót.
Nagy büszkeség számomra és szakmai munkámban megerősítést, sikert, kicsi önbizalom
erősödést jelent, hogy tudásommal eredményesen segíthettem, támogattam és
hozzájárultam szakmai felkészüléséhez. Ambiciózus személyiségét, jó együttműködő
képességét, a pedagógusi pályára való alkalmasságát bizonyítja az is, hogy gyakorlati
vizsgája sikeresen, jeles eredménnyel zárult.
Sok ilyen innovatív fiatalra lenne szükség a pedagógusi pályán, így intézményünkben is,
a nevelőmunkában tapasztalható változások tükrében. Ebben lesz nagy szerepe a Mentori
Munkaközösségnek 2022 szeptemberétől, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és
Társadalomtudományi Kar óvodapedagógus, valamint tanító alapképzési szak, induló
képzésében, a gyakorló bázis óvodaként nyújtott együttműködésünk felvállalásában, és
koordinálásában.

53

A következő nevelési évben, törekszem a személyes mentorálás feladatai mellett, sokkal
intenzívebben, hatékonyabban koordinálni, a közösségi munkát, nagyobb, határozottabb
irányító szerepet vállalni a várható, valamint az előre látható személyi változások,
megnövekvő mentori feladatok, és az előttünk álló induló óvodapedagógus képzés
gyakorlati oktatásában vállalt intézményi feladatok tükrében.
Ennek a munkának a stabil, magabiztosabb felvállalásához, egyre inkább úgy érzem,
hogy a jövőben, szükségem lenne szakirányú továbbképzésben megszerezhető, Szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen- végzett szakképzettség
megszerzésére.

A pedagógiai folyamatokat segítő munkaközösség 2021 – 2022 nevelési
évben elvégzett feladatainak értékelése

Munkaközösségünk tagjai:

Ringató Óvodából:
Devecsery Ildikó: munkaközösség vezető
Csetényiné Szolnoki Ildikó
Szukics Adrienn

Erdei Tagóvodából:
Nagy Zsuzsanna: tagóvoda vezető
Hessz Józsefné
Steierlein Gabriella
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Kuckó Tagóvodából:
Csík Éva
Takács Katalin
Prikkel Nóra
Hangodiné Babos Beáta

Munkaközösségünk

a

nevelési

évre

tervezett,

vállalt

feladatait

a

következőkben teljesítette:
A munkaközösségünk a nevelési évre tervezett és vállalt feladatai a következőképpen
teljesítette:
Pedagógiai Programunkban átgondolásra került az iskolába menő gyerekek
elbúcsúztatásának lehetősége, választhatóvá tettük a pedagógus kollégák számára
a hagyományos évzáró, vagy nagycsoportosok búcsúztatójának megszervezési
lehetőségét.
A 2021-2022 nevelési évben bevezetésre került az elektronikus óvodai
csoportnapló használata.
A gyerekek fejlődésével kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése februárban
ellenőrzésre került. A fejlődési füzetek ebben a nevelési évben történő lezárása
június hónapban történik.
Munkaközösségünk

tagjai

szakmai

tudásukkal

segítették,

a

pedagógus

minősítésben résztvevő kollégákat és a pedagógiai folyamatokban fejlődni kívánó
munkatársakat.
A pályakezdő kollégákat segítő szakmai megbeszélések, információcserék online
formában tudtak megvalósulni a járványhelyzet miatt. Az év második felében már
az egyéni hospitálások is megszervezésre kerültek.
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Munkaközösségünk az óvódavezetővel együtt átgondolta a leendő gyakorló
óvodapedagógusok számára, 6 féléven át tartó gyakorlati tervének felépítését.
Munkaközösségünk tagjai mindhárom óvodában figyelembe véve a három éves
gyerekek fejlettségi szintjét, kidolgozta és összefoglalta a három éveskorú
gyermekek fejlettségi mutatóit.
Fontos feladatunknak érezzük intézményünk népszerűsítését, ennek a feladatnak
az előkészületei már megkezdődtek és folyamatban vannak.
Munkaközösségünk segítette az intézményben a magas minőségű szakmai munka
megvalósulását.

A „Zöldebb Óvodáért” munkaközösség 2021 – 2022-es nevelési évre tervezett és
elvégzett feladatok értékelése.
Készítette: Gálné Tánczos Emőke - munkaközösség vezető
Munkaközösségi tagok: Molnár-Sali Krisztina
Csetényiné Szolnoki Ildikó
Valkay Andrea
Vass Szilvia
Devecsery Ildikó
Kölndorfer Renáta
Szukics Adrienn
Munkaközösségünk a 2021-2022-es nevelési évre is tartalmas programot tervezett, de
még mindig a Covid járvány miatt nem volt lehetőségünk mindent megvalósítani.
Programjaink célja a környezettudatos életmód és a környezetért felelős életvitel
erősítése volt.
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Tevékenységeink októbertől indultak.
Óvodánk ebben a nevelési évben nem volt zárva a járvány miatt, de az óvoda épületébe
március elejéig nem jöhettek be a szülők és a külső előadók.
A további időszakban is nagyon óvatosak voltunk a programok szervezésében.
Október első hetében megünnepeltük a gyermekcsoportokban az Állatok Világnapját, de
állatsimogatót nem szerveztünk. Viszont szerveztünk a Vackoló állatmenhely számára
gyűjtést.
A szülők nagyon aktívak voltak, szívesen hoztak állateledeleket, használati tárgyakat,
tisztítószereket.
A „Fűszer és Gyógynövényhét” a már kialakult szokásoknak megfelelően zajlott.
A piaclátogatással is óvatosak voltunk, nem szívesen vittük gyermekeinket zsúfolt
helyekre. Ezért a tavaszra halasztottuk ezt a programot. Minden csoport a neki
megfelelő időpontban látogatott el a közeli kispiacra.
Az őszi papírgyűjtést megszerveztük, de azon a héten minden csoportból nagyon sok
kisgyermek volt beteg, ezért kevés papír gyűlt össze, így pénzt sem sokat kaptunk.
A novemberre tervezett „mézes hetet” tavaszra halasztottuk, mert mindenképp
szerettünk volna méhész szakembert hívni. Ez meg is valósult, nagyon tetszett a
gyerekeknek a „méhész bácsi” előadása, az eszközök bemutatása és a mézkóstoló.
Decemberben a „Madarak karácsonyát” a hagyományoknak megfelelően tartottuk.
Minden csoport a madaraknak is fogyasztható díszeket készített a karácsonyfára, amely
az óvoda bejáratánál található.
A hagyományos karácsonyváró családi délutánt nem rendeztük meg, mivel a szülők nem
jöhettek be az óvodába, de minden csoport tartott karácsonyváró délelőttöt a gyerekek
számára.
A „Zöld Jeles Napokat” megünnepeltük. Ebben a nevelési évben kiemelt volt márciusban
a Víz Világnapja. Közös programot szerveztünk a gyerekeknek. Minden csoport óvónői
egy-egy vizes feladattal készültek és forgószínpad-szerűen vettek részt a csoportok a
feladatok megoldásában.
A Föld Világnapját a gyermekcsoportokban szerveztük és ünnepeltük.
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A Madarak és Fák Világnapjának az ünneplését összekötöttük a tavasztúrával, amelyet a
közeli kis erdőben szerveztünk meg.
Az Erdők Világnapja alkalmából nem tudtunk csatlakozni a helyi erdészek programjához,
mivel az erdészetnek nincs óvodai projektje.
Erdei tábort még az idén óvatosságból nem szerveztünk.
A Madarász ovi és a VKSZ-es program is elmaradt, de a következő nevelési évben
ezeket a programokat ismét tervbe vesszük.
Reméljük a járvány már nem akadályoz meg bennünket ezen programok
megszervezésében sem.
Köszönöm a munkaközösség tagjainak az egész éves munkáját!
Tehetségsegítő Szakmai Munkaközösség
A munkaközösség tagjai:
Munkaközösség vezető: 2021 szeptember végétől Szukics Adrienn
Koordinátorok:
Kuckó Tagóvoda képviseletében: Babos Beáta óvodapedagógus
Erdei Tagóvoda képviseletében: Havasi Ildikó Gyuromné Polgár Judit
Mentorok: a mindenkori működő műhelyek vezetői
A 2021-2022-es nevelési évben tervezett nyolc műhelyből kettő műhelyt indítottunk
októberben /Trilla, Sakk Marci/, illetve kettőt januári kezdéssel/Fiókart, Lippentő/.
A többi műhely sajnos az idei évben nem tudott megvalósulni a hozzájuk kerülő
gyermekek hiányában.
Két műhely mentor hiányában felfüggesztésre került/ Fürkésző kisbagoly, Toppantó/.
A tervezettek szerint a 2022-2023-as nevelési év kezdetekor be tudjuk tölteni azokat is.
Mozgásos műhelyeink pedig a munkatervünkben rögzített sport és egészséges életmóddal
kapcsolatos programjainban segítették gyermekeink felkészülését.
Műhelyeink heti egyszer egy órába kerültek megtartásra.
A műhelyfoglalkozásokról, eredményeikről, gyermekek fejlődéséről a mentorok naplót
vezetnek.
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A tehetségműhelyek foglalkozásai október és május között zajlottak.
A lekönnyebben azonosítható tehetségek, melyek hamar megmutatkoznak ebben a
korban a zenei és logikai mozgásos és vizuális.
Motiváltságuk megfigyelésére nagyon fontos pedagógusaink közreműködése, hiszen
ezekre a gyermekekre jellemző módon a kiemelt tevékenységet végzik a leggyakrabban
abban mélyülnek el és figyelmük az által sokkal bevonhatóbb kíváncsiságuk örömük abban
teljesedik ki.
Mentoraink amíg e ígéretes gyermekekkel foglalkoznak:
Nagy Jenőné szavaival élve -„a gyermek átlagon felüli adottságát kihívásra késztetjük,
olyan játékokkal, melyek célirányosan fejlesztik a kreatív adottságait, fokozzák a
motiváltságát, a speciális adottsága területének irányába”.
Minden foglalkozás alkalmával előre eltervezett témával készülnek a mentorok a helyi
nevelési programunk sajátosságait figyelembe véve.
Közben a műhelyeken kívül gyermekeink a csoportokban is folytathatták tehetségük
kibontakozását pedagógusaik támogatásával.
Az elmúlt másfél év után nagyon nehéz volt újraindítani mindent, de kollégáink
hozzáállása segítőkészsége, illetve külsős mentoraink önzetlen hozzáállása, lelkesedése,
alázatossága a feladathoz szinte minden akadályt elgördített és így a közös munka
megvalósult.
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