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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Bizottság! 
 
Az Egyesített Óvodai Intézmény 8 tagóvodából és 1 egy csoportos bölcsődéből 
álló, többcélú, önkormányzati fenntartású, önálló gazdálkodási jogkörrel 
rendelkező, integrált intézmény. 
 
Az Alapító okiratunkban meghatározott alapfeladataink: 
� óvodai nevelés 
� cigány kisebbséghez tartozók integrált nevelése 
� sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integráltan és külön e célra 

létrehozott csoportokban 
� bölcsődei ellátás 
 
Alapfeladatainkon belül kiegészítő tevékenységeink: 
� óvodai intézményi étkeztetés 
� iskolai intézményi étkeztetés 
� munkahelyi vendéglátás 
� intézményi vagyon működtetése  
 
A fenntartó által jóváhagyott Helyi Nevelési Programunkban két olyan 
program adaptációját dolgoztuk ki, amelyek szemléletükben közel állnak 
hozzánk, a helyi viszonyokhoz alakítva beilleszthetők nevelési 
elképzeléseinkbe. 

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című választható program 
adaptációja a néphagyományokra és a művészetek eszközeivel való 
tevékenységekre, élményekre helyezi a hangsúlyt, mintegy keretet adva a 
tevékenységek tervezhetőségének. A művészetek eszközeit az érzelmi nevelés 
szolgálatába állítja, megalapozza a szülőföldhöz és a társakhoz való pozitív 
érzelmi kötődést. 

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programot adaptálta a : 

Mezeivirág óvoda   -  Hétszínvirág óvoda  -  Zrínyi utcai Fészek óvoda 

Katica óvoda  -  Napfény óvoda  -  Szivárvány óvoda 

A „Tevékenységközpontú óvodai nevelési program” adaptációja a társadalmi 
gyakorlatra, az életre való felkészítésre helyezi a hangsúlyt, ami magába foglalja 
a személyiségfejlesztést a tevékenységeken keresztül, kooperációra és 
kommunikációra képes gyermekek nevelését tűzi ki célul. 

 A „Tevékenységközpontú óvodai nevelési program” -ot adaptálta a: 

Nyitnikék óvoda  -  Árpád óvoda 
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E beszámoló intézményünk életének 2005 és 2007 közötti időszakát hivatott 
bemutatni. 
Az elmúlt vezetői ciklusom alatt önkormányzati beszámoló kötelezettségemnek 
eleget tettem 2003-ban, 2005-ben és most 2007-ben. 
Mivel ez a beszámolási kötelezettségem egybe esik a vezetői ciklusom végével, 
elkerülhetetlen, hogy a 2 évet meghaladóan, átfogó összegzést készítsek. 
Teszem ezt azért is, mert a jelenlegi képviselőtestület több tagja először 
találkozik az óvodák életét elemző beszámolóval. Azt gondolom reálisabb képet 
lehet alkotni rólunk úgy, ha több évre tekintünk vissza. 
 
 

HELYZETELEMZÉS  
 

ÓVODA 
 
 
A következő grafikonok a gyermeklétszám és a dolgozói létszám alakulását 
mutatják be: 
 
 

      

0

200

400

600

800

2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006/2007

Beírt gyermekek számának alakulása

gyermekek száma

           

0

200

400

600

800

2001-ben 2002-ben 2003-ban 2004-ben 2005-ben 2006-ban 2007-ben

nomatíva igénylési létszám alakulása

gyermekek száma

 
 

      

45

50

55

60

2001/2002 2003/2004 2005/2006 2007/2008

Óvodapedagógusok létszámának alakulása

Óvodapedagógus

           

100
105
110
115
120
125

2001/2002 2003/2004 2005/2006 2007/2008

dolgozói létszám alakulása

összesen

   
 
 
 
 
 
 



 3 

A következő táblázat szakfeladatonkénti bontásban mutatja meg a dolgozói 
létszám alakulását. 

 
 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Óvodapedagógus 57 57 57 53 51 51 49 
Dajka 28 28 28 26 25 25 24 
Élelmezésvezető 4 4 4 4 4 4 4 
Konyhai dolgozó 23 23 23 22 21 21 21 
Karbantartó 6 6 6 6 6 6 6 
Gazdasági dolgozó 4 4 4 4 4 4 4 
Fejlesztő pedagógus    1 1 1 1 
Gyógypedagógiai 
asszisztens 

   1 1 1 1 

összesen 122 122 122 117 113 113 110 
 
 
Megpróbáltam egy grafikonra szerkeszteni a változásokat: 

 

Változások összehasonlítása
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A fenti grafikon elemzése során látható, hogy a gyermeklétszám csökkenése 
nagyobb mértékű 2003-ig, mint a dolgozói és a pedagógus létszám csökkenése. 
Ennek az az oka, hogy a 2000 évben lezajlott rossz emlékű csoport bezárások 
után nagyon magas lett a csoportok létszáma. 



 4 

A következő évekre vonatkoztatva látható, hogy szinte párhuzamos a változás, 
ami a tudatos racionálási törekvéseknek, és a finanszírozásból eredő 
kényszernek köszönhető. 
Intézményi szinten az elmúlt években a közoktatási törvényben meghatározott 
átlaglétszám minden csoportunkban biztosított volt. Kihasználtságunk a feljáró 
gyerekeket tekintve évek óta 70- 72 % körül alakul.    
 
A fenti táblázatokból és grafikonokból jól kitűnik, hogy sajnos városunkban is 
csökken a születések száma, aminek következtében csökken az óvodás korú 
gyermekek száma is. 
 
A nevelési évek indításánál két szempontot igyekeztem figyelembe venni: 

� hatékony működés 
� szakmai feltételek biztosítása 

Ezen elvek érvényesülése figyelhető meg a létszám átcsoportosításban, amely 
egyrészről létszámcsökkentést jelent, másrészről a feladatainkhoz alkalmazkodó 
szakfeladat ellátásának megteremtését. 
 
A törvényi előírásoknak megfelelően, a helyi sajátosságokhoz, a szülői 
igényekhez alkalmazkodva szerveztük a csoportokat. Törekedtünk a 
kiegyenlített csoportlétszámra intézményi szinten, és tagóvodai szinten egyaránt. 
 
Intézményünkben 2003 óta minden nevelési évben integráltan neveltünk 4 
sajátos nevelési igényű gyermeket, és a kis létszámú csoportban neveltünk 10 
nevelési tanácsadós szakvélemény alapján sajátos nevelési módszereket kívánó 
gyermeket. 
 
A Helyi Nevelési Programunkban elkészítettük az etnikai kisebbséghez 
tartozók óvodai nevelésének kiegészítő programját. E program alkalmazását 
az elmúlt nevelési években átlagosan 90 gyermek szülei kérték. 
 
Az intézményben a gyermekvédelmi tevékenység a HOP-ban rögzítettek 
szerint zajlik, a tagóvodák gyermekvédelmi felelősei munkaközösségi formában 
dolgoznak, vezetőjük e témakörben szakvizsgázott óvodapedagógus. 
 
Minőségfejlesztési rendszerünket folyamatosan építettük ki, a folyamatok 
szabályozását és a partnerközpontú működés kialakítását párhuzamosan 
végeztük. 
A folyamat végén Közoktatás Minőségéért Díj alapú nyitott önértékelési 
rendszert fogadtunk el. 
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ÉRTÉKELÉSI RENDSZERÜNK 
 
Az értékelés: a kitűzött célok és az elért eredmények összevetése. 
Célja:  az eredmények és a minőség javítása 
 
Alapelvek: 

� az értékelés középpontjában mindig az eredményesség és a minőség áll 
� nem a szabályoknak való megfelelést vizsgálja, hanem az eredményesség 

és a minőség vizsgálatára irányul 
� az értékelés nevelőtestületi szinten nyilvános 

Értékelési rendszerünk felépítése: 
 
INTÉZMÉNYI SZINTŰ ÉRTÉKELÉS 

� Irányított önértékelés  
� Nevelési program értékelése  
� Innovatív szakmai értékelés  
� Díjazások  
� Élelmezés értékelése 

 
EGYÉNI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZERÜNK 

� Gyermekek egyéni értékelése 
 
� Dolgozók egyéni értékelése 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
� humán erőforrás térkép 
� óvodapedagógusok értékelő lapja 
� önértékelés 

 
    KÖZÉPVEZETŐK 

� értékelő lap 
� légköri kutatás 

 
    FELSŐ VEZETŐK 

� irányított önértékelés vezetői része 
� vezetői értékelő lap 

 
    DAJKÁK ÉRTÉKELŐ LAPJA 
 
   KARBANTARTÓK ÉRTÉKELŐ LAPJA 
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Értékelési rendszerünket a törvényi előírásoknak, a fenntartói elvárásoknak és az 
intézmény céljainak megfelelően építettük ki. 
 
Törvényi előírások: 
Az intézmény minőségirányítási programjában már 2004-ben kidolgoztuk a 
pedagógusok értékelő rendszerét, amit 2006-ban módosítottunk, mérhető 
szempontrendszerré alakítottunk, és kibővítettük más szakfeladatot ellátók 
értékelő szempontjaival. 
 
Fenntartói jövőkép: 
Az óvodai ellátás sokszínű programot kínálva végzi a 2000-es évek elején is az 
óvodai nevelést, az individuum fejlesztését, a részképesség zavarok szűrését és 
kompenzálását. 
A kudarcmentes iskolakezdés érdekében az óvoda – iskola átmenet 
programszerű, tartalmilag előkészített folyamattá válik. 
Fenntartói elvárások az egyesített óvodai intézmény felé                                                                                                                                                                                                                        
� Intézményi minőségirányítási rendszer elkészítése 
� Óvodai nevelési program felülvizsgálata 
� Óvodapedagógusok továbbképzési tervének, beiskolázási tervének 

megvalósítása 
� A helyi igényekhez igazodóan a tagóvodák sokszínűségének további 

megőrzése, a tervek megvalósítása 
� Sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás 
� Emelkedjen az óvodai ellátást igénybe vevő 3-4 éves korú gyermekek aránya 
� Az óvodai felvételek és a férőhelyek kihasználtságának összhangja, hatékony 

gazdálkodás 
� Belső ellenőrzési rendszer működtetése 
� Etnikai kisebbségi nevelés 
 
Intézményi célok, melyek az irányított önértékelés kidolgozásának 
időszakában fogalmazódtak meg 
� A nevelési program magas színvonalú megvalósítása 
� A partnerközpontú működés biztosítása 
� Váljon óvodánk országosan elismert intézménnyé 
� Legyen biztosított az intézmény törvényes és hatékony működése 
 
Mivel intézményi céljaink összhangban vannak a törvényi és a fenntartói 
elvárásokkal, és a nevelési programmal, az egyéni értékelések alapját is e célok 
képezik. 
Az óvodapedagógusok és a dajkák értékelési szempontjai a céljainkkal 
koherensek. Azt mérjük, és értékeljük, hogy ki milyen képességeket tud a magas 
színvonalú nevelőmunka szolgálatában alkalmazni, ki milyen mértékben képes 
ápolni és fejleszteni a partnerkapcsolatokat, ki milyen hozzáadott értéket tud 
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nyújtani az intézmény elismertségéhez, milyen mértékben vesz részt a 
költségvetésen túli források feltárásában. 
A mérési eredmények alapján meghatározott célok és feladatok megvalósulása 
biztosítéka lehet a minőség javulásának az intézményben.  
A mérési eredmények jól alkalmazhatók a differenciáláshoz, jó alapjai a 
díjazásoknak, elismeréseknek, a humánpolitikai célok kitűzésének. 
Az értékelés alapján minősíthető az egyén, a csoport, a tagóvoda és az 
intézmény is. Számszerűsíthető, ami az objektivitás irányába mutat. A 
nevelőtestület által kidolgozott, és elfogadott, ezért jól működtethető. 
 
Az elmúlt években történt vizsgálódások az intézményben: 
 

� pénzügyi revizió (2002) – záró tárgyalásra nem volt szükség 
� szakértői vizsgálat – példaértékűnek minősítette az intézményben folyó 

munkát 
� átvilágítás (2004) – kötött felhasználású normatívák felhasználása ÁSZ 

vizsgálat részeként 
� Pénzügyi revízió (2005)- selejtezési szabályzatok 

 
Az elmúlt években készült, szakértők által véleményezett, a fenntartó által 
jóváhagyott stratégiai és egyéb dokumentumaink: 
 

� Helyi Nevelési Program (2004) 
� Intézményi Minőségirányítási program (2004)  
� Házirend (2004)  
� SZMSZ (2005) 
� Szakértői interjú (2007) a püspökladányi közoktatási intézmények 

hatékonysági vizsgálatáról 
 
Dokumentumainkat jól szerkesztettnek, jogszabálykövetőnek, igényesnek, 
átgondoltnak, mintaszerűnek minősítették a szakértők, javítást nem igényeltek. 
 

BÖLCSŐDE 
 
Püspökladányban jelenleg 1 bölcsődei csoport működésére van lehetőség.  
A bölcsőde szakmailag önálló, szervezetileg az óvodához tartozik 
A bölcsőde működési engedélyének száma: 128017/ 2000 
A működési engedély szerint a bölcsőde 10 férőhelyes. A módszertani elvek és a 
15/1998 (IV.30) NM rendelet, illetve a 46/2003 (VIII.8) SZCSM rendelet 1. sz 
melléklete alapján 10 férőhelyre maximum 12 gyermek vehető fel.  
A jelenlegi engedélyezett dolgozói létszám: 

� 1 fő vezető gondozónő 
� 2 fő gondozónő 
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� 1/2 fő technikai dolgozó   
� 1 fő bölcsődeorvos heti 5 órában 

 
Az elmúlt néhány évben jelentősen megnőtt a bölcsőde iránti igény, úgy tűnik 
tartósan 20 fölött van azoknak a gyerekeknek a száma, akik számára bölcsődei 
ellátást igényelnek a szülők. 
A városgazdálkodási iroda vezetőjével, Kürthy Ferencnével és Jegyző Úrral 
szóbeli megegyezésre jutottunk, hogy átmenetileg úgy biztosítjuk a gyermekek 
ellátását, hogy megnyitjuk a bölcsődében a kisebb csoportszobát, a tárgyi 
feltételeket a meglévő eszközökből biztosítjuk, a személyi igények kielégítésére 
közhasznú és közcélú munkavállalókat alkalmazunk. 
Ezekkel a feltételekkel idáig sikerült ellátnunk a bölcsődei feladatokat.  
A törvényes működéshez azonban most már azt gondolom módosítani szükséges 
a működési engedélyt. A városi és intézményi költségvetés ismeretében egyelőre 
vállalhatónak tartom a feladatellátást a közhasznú és közcélú dolgozók 
folyamatos biztosításával.  
Azonban, ha az alkalmazásuk feltételei negatívan változnak, vagy a város 
pénzügyi helyzete megengedi, az optimális megoldás állandó dolgozók 
alkalmazása lenne. 

A bölcsődében a szakmai munka a bölcsőde vezetője által évente elkészített 
Szakmai program alapján folyik. 
 
A bölcsődében lezajlott törvényességi ellenőrzés során feltárt hiányosságot 
pótoltuk (új szerkesztési formát kértek a bölcsődei SZMSZ-hez). 
 
A szakmai ellenőrzések szakszerűnek, és sikeresnek minősítették az ott folyó 
munkát. 
 
 

INFRASTUKTÚRÁNK 
 
Intézményünk valamennyi tagóvodájában tervezetten végeztük a karbantartási 
munkánkat, tudatosan törekedtünk a külső és belső környezet esztétikussá 
tételére. 
A felújítási tervben szereplő feladatok elvégzése továbbra is várat magára, 
azokat intézményi költségvetésből nem tudjuk finanszírozni. Bízunk ”Az óvodai 
és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése” 
című pályázat sikerében, amelyet a város nyújtott be. 
 
Legsürgetőbb felújítási feladataink: 

� Az ablakok, ajtók utólagos hőszigetelése 
�  a mosdók felújítása 
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�  a HACCP rendszer kiépítése 
�  néhány csoportban parketta csere 
�  burkolatok cseréje 
� árnyékolók cseréje 
� fedett kültéri rész kialakítása a Mezeivirág óvodában 
� energiatakarékos működés feltételeinek megteremtése (világító rendszer, 

fűtési rendszer szabályozhatósága) 
 
Ma már nagyon fontos az informatikai háttér megteremtése a jó és hatékony 
működéshez. 
Már nagyon sok óvodapedagógusunknak van számítógépes képzettsége. 
2007 január óta a tagóvodák között Internet kapcsolatot építtettünk ki, aminek 
során ingyenes telefonhasználathoz jutottunk, így remélhetőleg a felszabaduló 
telefonköltségből fedezni tudjuk a kedvezményes Internet használati díjat. 
Óvodáinkban az audiovizuális és a fontosabb irodai eszközök biztosítottak, 
melyek beszerzése jellemzően alternatív forrásokból történt. (pályázat, 
alapítvány, adomány) 
 

TÁRGYI FELTÉTELRENDSZERÜNK 
 
Az óvodák berendezése, bútorzata lassan felújításra szorul. Az étkeztetéshez 
szükséges eszközök cseréje folyamatosan történik, de a konyhai felszerelések 
zöme elavult, a HACCP rendszer előírásainak nem felelnek meg. 
 
2007-ben a középiskola készít az óvodák számára 250 db széket. 
 
A neveléshez, fejlesztéshez szükséges eszközöket, és a játékokat tervszerűen, 
intézményi szintű beszerzésekkel pótoljuk, illetve újítjuk fel. A kötelező 
eszközjegyzék előírásait a tervezetnek megfelelően, az anyagi lehetőségek 
szerint teljesítjük. Ha lehetett, pályázatot nyújtottunk be a Hajdú-Bihar megyei 
Közalapítványhoz. 
 
A karbantartók összehangolt munkája lehetővé tette, hogy valamennyi 
tagóvodánk külső képe gondozott, rendezettek az udvarok.  
 
A dajka néniknek köszönhetően minden óvodánk tiszta, a belső terek esztétikája 
az óvó nénik ízlését tükrözi. 
 
A nevelési programban megfogalmazott feladatainkat, a tárgyi világunk, 
környezetünk fejlesztését az intézményi költségvetésen túl pályázati pénzekből, 
alapítványi pénzekből, szülői felajánlásokból fedezzük. 
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Az elmúlt évben a tagóvodák kb. 2 000 000Ft értékben járultak hozzá az 
óvodakép kialakításához. 
 
A környezetünk szépítéséért végzett munkáért az intézmény valamennyi 
dolgozója, minden segítő szülő, támogató köszönetet érdemel. 
 
 
A csökkenő gyermeklétszám, a finanszírozási problémák, az infrastuktúránk 
hiányosságai azonban az egész struktúránk újraértelmezésére ösztönöznek. 
 
 

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGÜNK 
 
 
A 2005 június és 2007 május 15 közötti időszakban intézményünkben 
 
� benyújtott pályázatok száma : 39 
� ebből elbírálás alatt van: 7 pályázat 
� nem nyert: 6 pályázat 
� nyert:  26  pályázat összesen 8 788 000Ft értékben 
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SZERVEZETI STRUKTÚRÁNK 
 

 

 
 
 
 
 
Egyéni szint          Csoport szint            Tagóvodai szint             Intézményi szint 
 
  113 fő                   25 csoport                   8 tagóvoda                óvodák+bölcsőde 

 
 

Az intézményi kör kerülete: 11 km! 
 

INTÉZMÉNYÜNKBEN MŰKÖDŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
 

� Minőségfejlesztési Támogató Szervezet 
� Értékelő team 

� Pedagógusok Szakszervezete 
� Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 

� Közalkalmazotti Tanács 
� Szülői Munkaközösség Vezetősége 
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Munkaközösség      
vezetők 

Tagóvoda 
+bölcsőde 

vezetők 

VEZETŐI SZINTEK AZ INTÉZMÉNYBEN 
 
 

FELSŐ VEZETŐI SZINT 
 

 
 
 
 
intézmény-            általános                     gazdaság                    minőségügyi  
  vezető                          helyettes                       vezető                           vezető 
  
 
 

KÖZÉP VEZETŐI SZINT 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALKALMAZOTTI SZINT 
 
 

 
 
 
 
    óvoda- 
pedagógusok 

dajkák ügyviteli 
dolgozók 

konyhai 
dolgozók 

karbantarók 

 
 
 
 
 

  értékelő team 
     vezetője 

Élelmezés- 
vezetők 

Karbantartók 
csoportvezetője 
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HUMÁNPOLITIKA AZ INTÉZMÉNYBEN 
 

„Hisszük, hogy a meglévő és leendő sikereink forrása az ember, akinek 
értékeit, képességeit hasznosítanunk kell mindannyiunk javára” 

 
E nagy rendszer működtetéséhez nagyon fontos volt a humánpolitika 
átgondolása, az információs rendszer kiépítése, a folyamatok szabályozása. 
 
Munkatársaimhoz való viszonyomat továbbra is  Jan Carlson gondolata fejezi ki 
leginkább: 
„Az ember számára az a legfontosabb, hogy tudja, érezze, szükség van rá !” 
Arra törekedtem, hogy a szeretet hassa át az emberi kapcsolatokat minden 
szinten az intézményben.  
Fontosnak tartottam a jó együttműködés lehetőségeként két elvet elfogadtatni, és 
működtetni: 

� A problémákat feladatokká kell átkódolnunk! 
� A feladatok megoldásakor nem a kifogásokat, hanem a megoldásokat kell 

keresnünk! 
Mindehhez meg kellett tanulnunk néhány konfliktusmegoldó technikát, el kellett 
fogadnunk egymást, ki kellett alakítanunk az egymástól tanulás lehetőségét. 
A jó munkahelyi légkör alapfeltétele annak, hogy a gyermekeket derűs, nyugodt 
légkörben nevelhessük. 
 
Az intézményben végzett légköri kutatás intézményi szintű eredményei: 
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Intézményi szintű légköri elégedettség tagóvoda vezetők értékelése intézményi összesen  
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TAGÓVODAVEZETŐ VÁLTOZÁSOK 
 
ÓVODA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
Árpád 

 
 

Bojtor 
Sámuelné 

Bojtor 
Sámuelné 

Bojtor 
Sámuelné 

Bojtor 
Sámuelné 

Bojtor 
Sámuelné 

Bojtor 
 Sámuelné 

Bojtor 
Sámuelné 

Fészek 
Gombosné 

Kálóczy Róza 

Gombosné 
Kálóczy 
Róza helyett 
Tarsoly 
Erika 

Tarsoly 
Erika 
helyett 
Majorné 
K.S.Ilona 

Majorné 
K.S.Ilona 
helyett 
Szilágyi 
Edit 

Burzukné 
Szilágyi 
Edit helyett 
Csáti Tünde Csáti Tünde Csáti Tünde 

Hétszínvirág 
Fodorné Szabó 

Mária 
Fodorné Szabó 

Mária 

Fodorné 
Szabó 
Mária 
helyett 
Gyarmatiné 
Vona Irén 

Gyarmatiné 
Vona Irén 

Gyarmatiné 
Vona Irén 

Gyarmatiné 
Vona Irén 

Gyarmatiné 
Vona Irén 

Mezeivirág 
Gyarmatiné 
Vona Irén 

Gyarmatiné 
Vona Irén 

Gyarmatiné 
Vona Irén 
helyett 
Fekete 
Andrásné 

Fekete 
Andrásné 

Fekete 
Andrásné 

Fekete Andrásné 
Fekete 

Andrásné 

Szivárvány Papp Ferencné Papp Ferencné Papp Ferencné Papp Ferencné Papp Ferencné 

Papp 
Ferencné 
helyett  

Vargáné 
Rácz Katalin 

Vargáné Rácz 
Katalin 

Katica 

Papp Lné 
Helyászlóné 
helyett 
Felföldyné 
Lévai 
Mária. 

Felföldyné 
Lévai Mária. 

Felföldyné 
Lévai Mária. 

Felföldyné 
Lévai Mária. 

Felföldyné 
Lévai Mária. 

Felföldyné Lévai 
Mária. 

Felföldyné 
Lévai Mária. 

Napfény Bihari Katalin 

Bihari 
Katalin 
helyett 
Dembrovszk
y Sándorné 

Dembrovszky 
Sándorné 

Dembrovszky 
Sándorné 

Dembrovszky 
Sándorné 

Dembrovszky 
Sándorné 

Dembrovszky 
Sándorné 

Nyitnikék Perei Lászlóné 
Perei 

 Lászlóné 
Perei 

 Lászlóné 
Perei  

Lászlóné 
Perei  

Lászlóné 
Perei 

 Lászlóné 
Perei  

Lászlóné 

 
Az intézményi szintű közösség alakítás formái: 
 

� Munkaközösségek működése 
� Egyéb csoportok működése 
� Ősszel testületi kirándulások 
� Tavasszal szalonnasütés 
� Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek 
� Továbbképzések 
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SZAKMAI ÉLETÜNKRŐL 
 
Úgy gondolom az elmúlt években valóra vált nálunk az a jelképes mondat, amit 
még a pályázatomban írtam, hogy „Egy folyamot naggyá sok kis patak árja 
növelhet..” 

A szervezeti kultúránk kiépítése, és jó működése teremtette meg a feltételét 
annak, hogy a figyelem ráirányulhasson a szakmai munkánkra. 

Néhány éve még mindenki érezte, hogy a választott programjaink megvalósítása 
gyermekcipőben jár. Elengedhetetlen volt felvértezni magunkat azzal a tudással, 
ami kompetenssé tett bennünket a program megvalósításához. 

A tanfolyamokon került valamennyi, a művészeti programmal dolgozó 
óvodapedagógussal személyes kapcsolatba Nagy Jenőné Inci, a program 
szerzője. Igazából itt, a program alaptanfolyamán rajzolódott ki a változás, a 
változtatás szükségessége mindenkiben. 

Évtizedes, berögzött szokásokat kellett levetkőznünk, rendszerben kellett 
látnunk a programot ahhoz, hogy annak szellemiségében tudjuk nevelni a 
gyermekeket. 

Inci szavai, mikor Kodályt idézte, felébresztették valamennyi óvodapedagógus 
lelkiismeretét. Igenis felelősek vagyunk a ránk bízott gyerekekért. Az 
óvodapedagógus nem nevelhet ösztönösen. Tudatos, tervszerű, szakszerű  
munkára, új szemléletmódra, új módszerekre van szükség ahhoz, hogy a XXI. 
század elejének elvárásai szerint neveljük gyermekeinket. 

És én most itt nem a számítógépes, és az idegen nyelvoktatásra gondolok, sokkal 
inkább arra, hogy a még meglévő értékeinket átmentsük ebbe a generációba is. 
Szükség van a néphagyományaink tudatos feltárására és ápolására. 

Úgy kell ma európai polgárrá válnunk, hogy közben megőrizzük 
magyarságunkat. És ebben van óriási szerepe az óvodapedagógusoknak, és az 
idősebb generációt tanítóknak. Ezt tőlem sokkal szebben megfogalmazta Kodály 
Zoltán: 

„Óvodáskorban a magyarság tudatalatti elemeinek beültetése, lassú 
kifejlesztése a feladatunk. Magyar mivoltunk épületének alapjait kell itt 
lerakni. Minél mélyebbre épül a fundamentum, annál szilárdabb az épület.” 

Úgy hiszem nálunk mindenki megérezte e feladatban a szerepvállalás 
fontosságát. 
Azt hallottam egyszer valakitől, hogy úgy tartják a tudomány az élet értelme, a 
művészet az élet szépsége. 
Mi a művészeti programban megpróbáljuk a gyermekeinkkel megéreztetni, 
megláttatni ezt a szépséget. 
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Természetesen nem tudja ezt megtenni az, aki maga vak és süket a világ 
szépségeire! 
Az, aki nem ismeri saját értékeit és hibáit nem tud olyan gyermeket nevelni, 
akinek tartása van, önálló, ebből fakadóan egészséges öntudatú, és képes az 
önmegvalósításra. 
Meg kellett tanulnunk magunkban és egymásban is meglátni és megerősíteni a 
jót, és el kell tudnunk fogadni saját és mások gyengeségeit, természetesen úgy, 
hogy a fejlődés igénye megmaradjon bennünk. 
 
A programunk szellemisége más változásokat is elvárt.  
Szükséges volt, hogy helyére rakjuk a nevelési folyamatokat, megismerjük és 
alkalmazzuk a gyermeklélektan, a pszichológia kutatásainak legújabb 
eredményeit. Hozzá kellett szoknunk a mikrocsoportos foglalkoztatási 
formához, a művészeti nevelés új módszertanához. 
 
Szükséges volt környezetünk teljes átalakítása. Funkció sarkokat és tereket 
hoztunk létre, törekedtünk a színharmónia megteremtésére, az óvodakép tudatos 
kiépítésére. 
Örömmel látom, hogy a bátorító nevelés pedagógiáját az óvodapedagógusoktól 
eltanulták a dajka nénik is. 
 
A megszerzett tudás, a programba vetett hit tett egyre magabiztosabbá 
bennünket. Egyre szélesebb lett a kapcsolatrendszerünk és ezzel együtt a 
látókörünk. Egyre merészebb célokat mertünk kitűzni magunk elé. Volt is egy 
ilyen idézetünk: „Célozd meg a holdat, mert még ha elvéted is, a csillagok közt 
landolsz!” 
 
Mi holdként céloztuk meg a bázisóvodai rangot. Nagyon tudatosan építkeztünk, 
nagyon sokat dolgoztunk érte mindannyian. 
 

2004. október 12004. október 12004. október 12004. október 1----én mind a hat művészeti óvodánk elnyerte aén mind a hat művészeti óvodánk elnyerte aén mind a hat művészeti óvodánk elnyerte aén mind a hat művészeti óvodánk elnyerte a    
„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program bázisóvodája”„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program bázisóvodája”„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program bázisóvodája”„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program bázisóvodája”    

rangot.rangot.rangot.rangot.    
    
 
A Tevékenységközpontú program óvodáiban a környezeti nevelés kiemelt 
nevelési terület. 
Mindkét óvoda környezeti nevelésének speciális helyszíne az Erdei óvoda, a 
püspökladányi Farkas-szigetben lévő Jurta táborban, mely a Nyitnikék óvodában 
10 éve hagyomány, az Árpád óvoda 2 éve csatlakozott hozzá. 
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Szakmai megjelenésünk 
 
� 2005-ben az Oktatási Minisztérium által megrendelt kutatás kiválasztott 

intézménye lehettünk.  
A kutatás kapcsán szerveztek egy meghívásos konferenciát, ahol a Jó 
gyakorlatok szekcióban kérték, hogy mutassuk be az intézményünk innovatív 
értékelő rendszerét. A résztvevők elismerésüket fejezték ki. 

 
� 2006. november 11-én Budapesten egy nemzetközi konferencia nyitó 

gyermekműsorára kérték fel intézményünket, amelyet nagy tetszéssel 
fogadtak a részt vevők. 

 
Előadásaink:  

o Óvodavezetés másképpen – Debrecen e.a: Papp Lászlóné 
o Óvoda-iskola átmenet – Polgári kistérség e.a: Papp Lászlóné, 

Zagyváné Varga Ilona (EÓI), Nagy Sándorné, Károlyiné Bihari 
Ilona (Petőfi) 

o Erdei óvoda program – Hajdúböszörmény e.a: Perei Lászlóné 
o Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program cél és 

feladatrendszere Tornagörgő, Bátka ( Szlovákia) e.a: Papp Lászlóné 
o Intézményünk értékelő rendszerének bemutatása – Debrecenben 2 

alkalommal, Berettyóújfaluban 1 alkalommal  ea: Papp Lászlóné 
o A bölcsődei ének- zenei nevelésről tartott előadást bölcsődei 

dolgozóknak és óvónőknek Szolnokon Gyarmati Ruszka ASndrea 
o Nemzetközi esztétikai tanácskozás Szolnok- Balázsolás projekt 

bemutatása- melynek keretében az óvodásaink együtt szerepeltek a 
Petőfi iskolás gyermekekkel. A tanítónők és az óvónők együtt 
készítették fel a gyermekeket a bemutatkozásra. A Manó csoport 
projektjét bemutatta Papp Lászlóné. Énekkarunk műsora zárta a 
programunkat, vezényelt Gombosné Kálóczy Róza 

 
Kiadványaink: 

Betekintés a püspökladányi romák hagyományaiba 
Szerzők: Fekete Andrásné, Gyarmatiné Vona Irén, Kiss Istvánné, Tóth Ferencné 

 
10 éves az Erdei Óvoda programunk 

Szerzők: A Nyitnikék Óvoda nevelőközössége 
 

Katica Óvoda 
Szerzők: A Katica Művészeti Bázisóvoda nevelőközössége 

 
100 éves az Árpád Óvoda 

Szerzők: Az Árpád óvoda nevelőközössége 
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CIKKEK, TANULMÁNYOK 

  

  Püspökladányi bemutatkozás Szolnokon 
Szerző: Zagyváné Varga Ilona 
Megjelenés helye: Ladányi Hírek 
Megjelenés éve: 2007. 
 
 "Aki nem hiszi, járjon utána!" 
Szerző: Zagyváné Varga Ilona 
Megjelenés helye: Ladányi Hírek 
Megjelenés éve: 2007. 

  
Az "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" alternatív program 
neveléselmélete: gyermekképe, pedagógusképe, óvodaképe 
Szerzők: Nagy Jenőné, Fülöp Sábdorné, Papp lászlóné 
Megjelenés helye: Óvónők Kincsestára 
Megjelenés éve: 2006.  

   
"A mese az maga az igazság álruhában" 
Szerzők: Papp Lászlóné és a Fészek Művészeti Bázisóvoda óvodapedagógusai 
Megjelenés helye: Óvónők Kincsestára 
Megjelenés éve: 2005. 

   
Játékgyűjtemény a részképességzavarok fejlesztéséhez 
Szerzők: Vargáné Mile Katalin, Fekete Andrásné 
Megjelenés éve: 2006. 

 

 
INNOVÁCIÓK AZ INTÉZMÉNYBEN 

 
Erdei óvoda 

 
 „Csináljon bármit, 

ami nyitogatja szemét és eszét, 
szaporítja tapasztalatait. 
Ő azt hiszi csak játszik. 

De mi tudjuk, mire megy a játék. 
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, 
eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle!” 

( Varga Domokos) 
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Az erdei óvoda programunk célja: 
  

• Az erdő növény és állatvilágának megismertetése, megszerettetése  
• Környezetvédelmi munkánk kiteljesítése  
• A természettel való szoros együttlét megtapasztalása  
• Természetbarát magatartásforma gyakorlása  
• Egyszerű ökológiai ismeretek felfedeztetése, megfigyelése 

 
Óvoda - iskola átmenet projektrendszerű működtetése 

 A Püspökladány Város Önkormányzata által  2004-ben elkészített 
Önkormányzati Minőségirányítási Program feladatul adta az óvodák és általános 
iskolák számára a gyermekek óvodából iskolába való átmenetének segítését. 
Intézményünkben szintén megfogalmazódott ez a kérdés megoldandó 
problémaként.  

 2004 őszén Nagy Ágnes és Tölgyesi Klára szakértők közreműködésével és az 
iskolák bevonásával előadást szerveztünk, ahol a probléma feltárásán túl 
megoldási javaslatokat is kaptunk.  

Az előadás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola és 
az Egyesített Óvodai Intézmény pedagógusai nekiláttak egy projekt 
elkészítéséhez, majd megvalósításához. 

A projekt címe: „Bátran megyek iskolába”.  

 Célunk, hogy a gyermekek tudásvággyal telve, kíváncsian, örömmel menjenek 
szeptember első napján az iskolába, ahol szeretettel várja őket az ismerős 
tanítónéni a korábban már megismert iskolai környezetben. 

 A projektet a 2005-ös év elejétől működtetjük a Petőfi Iskolával közösen. 

2005 szeptemberétől pedig  a város másik két iskolájával, a Kálvin téri 
Általános Iskolával és a Petritelepi Általános Iskolával is kidolgoztuk az óvoda-
iskola átmenet projektjét, ami azóta is működik mindhárom intézményben. 

 A projekt fő pillérei:  

� A nagycsoportosok különböző események kapcsán (rajzpályázat 
eredményhirdetése, kézművesnap, tesi-verseny, mesemondó nap) 
többször is elmennek az iskolába, s a tanítónénik is több ízben 
ellátogatnak hozzájuk az óvodába.  

� Az elsősök szeptemberben visszajönnek volt óvodájukba, hogy 
élményeiket elmesélhessék a többi gyereknek és a volt óvónénijüknek.  
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� Az ősz folyamán az óvónénik meglátogatják az ügyes és okos 
elsősöket, hogy azok büszkélkedhessenek frissen szerzett tudásukkal.  

� Az iskolák és óvodák pedagógusai minden évben közös előadáson 
vesznek részt, aminek a témája mindenki számára hasznos ismereteket 
nyújt.  

 A projekt működtetésének további eredménye, hogy az intézmények egymás 
munkáját is sokkal jobban megismerték  a közös rendezvényeknek, illetve 
egymás rendezvényeinek látogatásakor. 

Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomag bevezetése az Egyesített Óvodai 
Intézmény Nyitnikék tagóvodájában 

  
A HEFOP 3.1.3 által kiírt „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” című 
pályázaton intézményünk 4 millió Ft-ot nyert. 
Az óvodai programcsomag a Nyitnikék óvoda Süni és Csibe csoportjában került 
bevezetésre. 
A projektben részt vevő pedagógusok: 
- Papp Lászlóné projektmenedzser 
- Vargáné Mile Katalin összekötő pedagógus 
- Daróczi Balázsné óvodapedagógus 
- Pató Sándorné óvodapedagógus 
 
Miben más a kompetencia alapú óvodai programcsomag? 
- A 4 alap elem –levegő, tűz, víz, föld - köré szervezi a feldolgozandó témákat 
- Elemenként és nevelési területenként széles spektrumú módszertani ajánlást 
kínál 
- Fokozottan hangsúlyozza a differenciált fejlesztést 
- Kiemelten kezeli az óvoda- iskola problémakörét 
- Nagy hangsúlyt fektet a néphagyományok átadására 
- Biztosítja a program megvalósításához szükséges segédanyagokat 
 
 

"Ölelj át!" program 
  
„Arra a kérdésre, hogy mikor kezdõdjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam 
felelni: kilenc hónappal a születése elõtt. … Az anya nemcsak a testét adja 
gyermekének, lelkét is magából építi fel.” 
(Kodály Zoltán) 
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Az "Ölelj át!" program keretében a kismamák és a kisgyermekes anyukák ölbeli 
játékokat, altatókat, ringatókat tanulhatnak meg a művészeti bázisóvodák óvónői 
segítségével, melyeket később otthon is játszhatnak gyermekeikkel. 
 
 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK INTÉZMÉNYÜNK ÁLTAL SZERVEZETT 
FONTOSABB RENDEZVÉNYEI 

 
� A művészeti program megyei szintű bemutatkozót szervezett 2004. 

áprilisában - 40 óvodapedagógus jött el e rendezvényre – üzeneteikben 
elismerésüket fejezték ki az itt folyó szakmai munkáról 

 
� 2004. október 1-én ünnepséget szerveztünk a Bázisóvoda avatás 

alkalmából, az ország minden részéről érkeztek hozzánk szakértők, 
óvodapedagógusok. Az ünnepség részeként mind a hat művészeti óvodát 
meglátogattuk, és felavattuk a rangot jelző táblákat 

 
� 2004. nyarán a Sárréti Kistérség Óvodavezetőinek Munkaközössége 

vezetőjeként pályázatot nyújtottam be a Hajdú- Bihar Megyei 
Közalapítványhoz egy előadás sorozatra.        
A 2004/2005-ös nevelési évre 6 előadásból álló sorozatot tervezünk. 
Helyszínéül a püspökladányi Dorogi Márton Művelődési Központot 
jelöltük meg, mivel a kistérség központja valamennyi településről rövid 
úton, rövid időn belül megközelíthető.  
Ezúton szeretném megköszönni a Művelődési Központ segítő 
hozzáállását, és szeretném megköszönni a Petőfi S. Általános Iskola és a 
Gimnázium segítségét is. 
Az előadásokra meghívtuk az alsós tanítónőket is, bízva abban, hogy 
közülük is mind többen szükségét érzik annak, hogy a pedagógiai munka 
folyamatában, az óvoda-iskola átmenet problémáinak megoldásában 
elengedhetetlenül szükséges, hogy tudjunk közös nyelven beszélni. 
Az előadások témáit igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy aktuálisak és 
közérdeklődésre méltóak legyenek. Fontos szempont volt, hogy az 
előadók ne egy- egy program specifikumait hangsúlyozzák, előadásaikat 
az Óvodai Nevelés Alapprogram szellemében készítsék el. 

 
Az előadás sorozatban érintett témák: 

• óvoda- iskola átmenet problémái 
• az óvodai játék mai felfogása 
• az etnikai nevelés feladatai az óvodában 
• személyiség struktúra, egyéni képességfejlesztés 
• az integrált nevelés törvényi hátterének értelmezése 



 22

• néphagyományőrzés az óvodában 
Előadóknak azokat, a témában elismert szakembereket hívtuk meg, akik 
jártasak az óvodás korosztály nevelésének kérdéseiben, akik ismerhetik a 
kistérségünk problémáit, akik népszerűek az óvodapedagógus 
társadalomban. Az előadások után minden esetben lehetőséget teremtünk 
konzultációra az adott témában. 
Átlagosan 100 fő vett részt ezeken az előadásokon. Az óvoda-iskola 
átmenet problémáiról szóló előadás iránt érdeklődött a legtöbb tanító néni. 

 
� 2005. március 31.-én és április 1-én került megrendezésre Szolnokon a 

XI. Nemzetközi Esztétikai Tanácskozás, melynek két szekció programját 
városunk óvodáiban tartottuk. Mind a hat művészeti óvodánk részt vállalt 
az előkészületekben. A Mezeivirág és a Hétszínvirág óvodásai népi 
játékokkal kedveskedtek a vendégeknek, a Szivárvány óvoda és a 
Napfény óvoda az esti állófogadást készítették elő. A szakmai 
programmal pedig a Katica óvoda és a Zrínyi utcai Fészek óvoda készült. 
A Katica óvodában tartott tanácskozás témája:  
Az intellektuális érzelmek jelentősége az egészséges életmód 
kialakításában 
Mottója: „A gyermek akkor fejlődik legjobban, 

                         ha testileg és lelkileg jól érzi magát” 
         A Fészek óvodában tartott szekció témája:  

Intellektuális érzelmek előidézése a gyermekek meseélményeinek 
tükrében 

 Mottója: „A mese az maga az igazság, álruhában” 
A vendégeink (47 fő) az ország minden részéből érkeztek. Részt vett a 
rendezvényen Polgármester Úr is, aki az esti összevont programon 
köszöntötte a megjelenteket. Itt már a püspökladányi vendégeinkkel, az 
óvodapedagógusainkkal együtt kb. 130-an voltunk. 
A köszönő és elismerő szavak a „szeretetüzeneteken” és a másnapi 
konferencián megerősítették közösségünk szakmaiságát. Különösen 
jólesett az elismerés a programot jól ismerő kollégáktól, hiszen ez volt az 
első alkalom a bemutatkozásra a bázis-óvodai cím elnyerése után. 
 

� 2005. április 22.-én a Föld napján megyei szintű szakmai napot 
szerveztünk a tevékenységközpontú program óvodáiban, melynek témája: 
„Az erdei óvoda program megvalósítása a tevékenységközpontú program 
keretében” volt. A rendezvényen a megyéből 30 óvodapedagógus vett 
részt, és városunk mindhárom általános iskolájának képviselői ott voltak. 
A szakmai nap helyszínei: a Nyitnikék óvoda, az Árpád óvoda és a Farkas 
sziget volt.  
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� 2005 májusában ünnepség volt a Nyitnikék óvodában 70 éves 
fennállásának alkalmából. 

 
� 2005.június 4-én ünnepeltük az Árpád óvoda 100 éves születésnapját 

 
� 2005 októberében budapesti óvónőket fogadtunk (16 fő) 
� 2006.március 15-ét először ünnepeltük meg intézményi szinten az 

valamennyi óvodás gyermek részvételével, hagyományteremtő céllal 
� 2006 áprilisában Sátoraljaújhelyről érkeztek vendégek hozzánk (54 fő) 
� 2006 május 17-én megyei szintű szakmai napot szerveztünk - az óvodai 

ünnepek és a környezeti nevelés az óvodában - témákban 
� 2006 júniusában köszöntöttük az aranydiplomás óvónőket és átvettük a 

minőségbiztosítási rendszer kiépítését tanúsító oklevelet 
� 2006 novemberben Edelényből látogattak el hozzánk szakmai 

tapasztalatcserére 
� 2007 májusban szakmai napokat rendeztünk – a kompetencia alapú 

programcsomag bevezetésének tapasztalatai, valamint Kodály Zoltán előtt 
tisztelegve az óvodai zenei nevelés - témakörökben 

 
Intézményünk munkájáról rendszeresen jelennek meg publikációk megyei és 
országos szakmai lapokban, hírek a Hajdú-Bihari Naplóban, helyi médiákban. 
A művészeti program honlapján is bemutatkozik az óvodánk. 
(www.ovodak.org.hu) 
 
Úgy érzem a fenti eredmények is alátámasztják azt, hogy méltán vagyok büszke 
az intézményünkre, annak valamennyi dolgozójára. Ezek a sikerek csak közös 
célokkal, közös akarattal, kitűnő együttműködéssel voltak elérhetők.  
 
Büszke vagyok arra, hogy a hozzánk látogatók irigylésre méltónak tartják a 
közösségünket. 
 
 

PARTNERKAPCSOLATAINKRÓL 
 

ÓVODA- CSALÁD 
 
Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve segíti a gyermekek fejlődését. A 
család és az óvoda között szimmetrikus kapcsolat van. A szülő tud legtöbbet 
gyermekéről, ő ismeri legjobban gyermeke igényeit, szükségleteit, viszont az 
óvodapedagógusnak van olyan szaktudása és olyan korosztályi tapasztalata, 
amely alapján hatékony segítséget tud nyújtani a gyermekek harmónikus 
fejlesztése érdekében. 
Az óvodák feladatai: 
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� Körültekintően szervezzük meg a szülőkkel együtt kialakítandó 
együttműködés formáit, mely a folyamatos információ áramoltatást, a 
szemléletformálást, az óvodánk tartalmi munkájának szakszerű 
megismertetését, a gyermekek egyéni fejlődésének jellemzőit, és a fejlődés 
eredményét hivatott közvetíteni. 

� Segítségül hívni a szülőket, nagyszülőket, hogy a választott értékeinket minél 
magasabb szinten tudjuk teljesíteni 

 
A kapcsolattartás formái: 
 
� Családlátogatás 
� Anyás beszoktatás 
� Napi kapcsolattartás 
� Szülői értekezletek 
� Nyílt napok 
� Tervezett, szervezett beszélgetések a gyermek fejlődéséről 
� A szülőkkel együtt szervezett ünnepek, kirándulások, kiállítások, 

hangversenyek 
� Igény és elégedettségi vizsgálatok 
� Érdekegyeztető, érdekérvényesítő fórumok, tervszerű együttműködés a 

Szülői Munkaközösségek vezetőivel 
 

ÓVODA – BÖLCSŐDE 
 

Az átmenet zökkenőmentessé tétele érdekében olyan tartalmi kapcsolatot 
építünk ki a bölcsődével, melynek során megismerhetjük, segíthetjük  egymás 
nevelőmunkáját. 
Intézményünk szervezetileg egy egységet alkot a város bölcsődéjével, egy 
épületben van a bölcsőde a Szivárvány óvodával. Ez a tény nagyban 
befolyásolja az együttműködés kialakítását. 
 
 
Az együttműködés formái: 
 
� Látogatások 
� Tapasztalatcserék 
� Közös továbbképzések 
� Közös nevelési értekezletek 
� Közös ünneplések 
� Óvodások ajándékozása a bölcsődés  gyerekeknek 
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ÓVODA - ISKOLA 
 
Intézményünk beiskolázási körzete a város három általános iskolája. 
Együttműködésünk fejlesztése során arra törekszünk, hogy az óvoda-iskola 
átmenet programszerű, tartalmilag előkészített folyamattá váljon.  
Szeretnénk elérni, hogy a gyermekek zavartalan iskolakezdését az iskolákkal 
közösen tudjuk egyengetni 
A kölcsönös érdeklődés hozzájárulhat egymás nevelési céljainak, 
elképzeléseinek megismeréséhez.  
A kapcsolattartás formái: 
� Látogatások 
� Tapasztalatcserék 
� Értekezletek 
� Továbbképzések 
� Előadások 
� Egymás rendezvényein, ünnepein való részvétel, közreműködés 
� Közvetlen partneri kapcsolatok megbeszélése, tervezése, értékelése 

 
 

AZ ÓVODA ÉS A FENNTARTÓ 
 
A fenntartó önkormányzattal a kapcsolatunk korrekt, támogató és 
együttműködő. Biztosítottak a működésünk feltételei.  
Nagyon jó együttműködést sikerült kialakítanunk Alpolgármester Asszonnyal és 
Intézményfelelős Asszonnyal. 
Örülünk, hogy szeretettel és érdeklődéssel fordulnak az intézményünk felé. Jó, 
hogy nem fukarkodnak az elismerő szavakkal. 
Úgy gondolom minden kapcsolatban igaznak kell lennie a már említett 
gondolatnak, hogy az ember számára nagyon fontos, hogy tudja, érezze szükség 
van rá. Ma már nem jellemző a pénzbeli motiválás, mivel költségvetésünk ezt 
nem teszi lehetővé. Épp ezért tartom még inkább fontosnak az erkölcsi 
támogatást, és elismerést. Minden szinten. 
 
A kapcsolattartás formái. 
 

� Polgármester úrral: Intézményvezetői tájékoztató, esetenkénti 
konzultáció, rendezvényeinken való részvétel, levelezés formájában. 

� Alpolgármester Asszonnyal: igazgatói megbeszélések, tájékoztatók, 
szakmai rendezvények, felkérések, szakmai megbeszélések, telefonon 
történő egyeztetések 

� Alpolgármester úrral: aktuális esetekben személyes találkozás, telefonos 
egyeztetés 

� Jegyző úrral: szükség szerint a törvények értelmezése. 
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� Intézményfelelős asszonnyal: igazgatói értekezletek, napi kapcsolat 
operatív ügyekben, konzultáció, beszámolók, reflektálások, 
adatszolgáltatás, rendezvényeinken való részvétel, látogatások, spontán 
találkozások. 

� A Polgármesteri Hivatal Irodáival szakterületenkénti szakmai 
együttműködés beszámolók, levelezés, konzultációk, értekezletek 
formájában. 

� Az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság rendezvényein rendszeresen 
részt veszek, az Elnök úr több rendezvényünket megtisztelte jelenlétével. 

� Intézményvezetői beszámoló. 
� A Képviselőtestület ülésein rendszeresen részt veszek, a képviselőtestület 

tagjai mindig szivesen látott vendégek óvodáinkban. 
 
    

INTÉZMÉNYÜNK KÖZVETET PARTNEREI 
 
Tartalmas szakmai kapcsolatot alakítunk ki a  
 

� A képző intézményekkel, főiskolákkal 
 

ÁLLAMVIZSGÁSOK SZÁMA AZ INTÉZMÉNYBEN 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

4 3 7 7 2 1 3 3 
 

� A programok szerzőivel, egyesületeivel  
� Pedagógiai szakmai szolgáltató cégekkel 
� A Sárréti Óvodák Egyesületével 
� Nevelési tanácsadóval, szakértői bizottságokkal 
� Gyermek és ifjúság védelmi intézményekkel 
� A Csenki Imre Művészeti Iskolával  
� Családsegítővel 
� Kisebbségi önkormányzattal (szeretnénk) 
� Művelődési házzal 

 
Szükség szerinti, segítő a kapcsolatunk 

� A Tűzoltósággal 
� A rendőrséggel 
� Civil szervezetekkel 
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Intézményünk 2003-ban kezdte meg minőségfejlesztési rendszerének kiépítését.  
  
Célunk, hogy megismerjük legfontosabb partnereink a: 

• gyermekek  
• szülők  
• óvodánk dolgozói  
• iskolák  
• fenntartó  
 

véleményét, képet kapjunk elégedettségük mértékéről, feltérképezzük 
igényeiket, elvárásaikat, és ezeket figyelembe véve alakítsuk mindennapi 
nevelőmunkánkat. 
 
Partnereink elégedettsége évről évre nő, amit az alábbi diagramok is 
szemléltetnek: 
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 A gyermekek legkedveltebb tevékenységeinek listája 
 

HELYEZÉS NEVELÉSI 
TERÜLET 

1 Rajz 
2 Torna 
3 Szabad játék 
4 Mese 
5 Kirándulás 
6 Ének 
7 Munka 
8 Ünneplés 
9 Pihenés 
10 Személyes percek 

 
 
 
Az elmúlt öt évben szoros szakmai kapcsolatot alakítottunk ki két neves óvodai 
szakemberrel: 
 
� Nagy Jenőnével, aki a művészeti program szerzője, a szarvasi Pedagógiai 

Főiskola adjunktusa, aki nagyon sokat segített a tudatos szakmai munka 
kialakításában 
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� Nagy Ágnessel, aki szakértő, szaktanácsadóval, a Pedagógiai Intézet 

munkatársa, aki a minőségfejlesztési rendszerünk kialakításában volt nagy 
segítségünkre. 

 
Mivel mindketten évek óta kapcsolatban állnak intézményünkkel, megkértem 
Őket, hogy a beszámolómhoz kapcsolódva írjanak néhány gondolatot az 
intézményünkről, az itt szerzett tapasztalataikról. 
Mindketten szívesen tettek eleget felkérésemnek. Az írásos visszajelzésüket 
csatolom a beszámolómhoz. 
 
Kérem Önöket tekintsék meg óvodánk honlapját, amely 2007. májusában nyílt 
meg és elérhető a következő címen: 
 

www.ovodapuspokladany.hu 
 
 
Köszönöm a fenntartó részéről megtapasztalt támogatást, segítséget, korrekt 
együttműködést.  
 
Bízom benne, hogy a jövőben is megőrizheti intézményünk az autonómiáját, az 
előttünk álló feladatokat közös célok mentén, egyetértésben tudjuk 
megvalósítani.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet beszámolóm elfogadására. 
 
 

„ Azokért élünk, akiket szeretünk, 
azokért, akik igaznak tartanak. 
A jövőnek élünk: a szépért, a jóért  

amit tehetünk.” 
 
        / Széchenyi István / 
 

 
 
 
 

                                                   Papp Lászlóné 
                                                   Intézményvezető 
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Püspökladány, 2007. május 16. 


