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1. számú melléklet 
Tagóvodák szakmai – pedagógiai munkája 

 

Újvárosi Tagóvoda 

 
- Együttműködési szerződést kötöttünk a Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk. és Alapfokú 

Művészeti Iskolával, melyben lefektettük azokat a közös programokat, amik 
óvodánkban már eddig is jól működtek. (Madzagfalvi sport délelőtt, Szüreti hét, 
egészség hét, mozgással kapcsolatos foglalkozásainkra tanítók meghívása, vízhez 
szoktató foglalkozás elsősökkel, Suli gálán való részvétel) 

- A Madzagfalvi sport délelőtt előzetes szervezése ellenére az utolsó pillanatban az 
időjárás megakadályozta annak megtartását. 

- A betervezett projektjeink zárása családok bevonásával (Szüreti hét, karácsonyi 
ráhangolódás, Egészség hét, Anyák napja, Évzáró, Apák napja, Mesedélután) 

- Az egészséges életmódra, életvitelre való nevelés szemléletét gyakorlatba átvezetve 
szerveztük meg idén is mozgásos tevékenységeinket, amik beépültek óvodánk 
napirendjébe.(ovitorna, gyermektánc, Bukfenc Akadémia, vízhez szoktatás) 

- Egészséges Életmódra Nevelés munkaközösségi tagokat 2 mozgásos bemutató 
foglalkozásra is elhívtunk, a tanítókkal együtt. Az egyik a lábboltozat erősítő 
gyakorlatok bemutatása testnevelés foglalkozás keretében, a másik a gyermektánc 
szabad alkalmazása volt. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését, többoldalú kapcsolattartással, 
szakemberek együttműködésével igyekeztünk megoldani. Elsősorban a családdal való partneri 
kapcsolatot emeltük egyéni szintre, majd a szükséges szakemberekkel való heti konzultálást 
tartottuk fontosnak, illetve egymás közötti tapasztalatcsere során igyekeztünk a megfelelő 
szakirányú fejlesztést nyújtani a gyermekeknek egyénileg. A fejlesztés szervezeti keretének 
megválasztását az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszerét minden esetben a 
gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozták meg. A tehetségígéretes 
gyermekek személyiségének optimális alakítására figyeltünk, illetve az óvodai programok 
keretében komplex fejlesztést valósítottunk meg. Segítségünkre volt a fejlesztőpedagógus, aki 
heti 1 alkalommal segítette munkánkat. 
Gyermekvédelmi munka: Óvodánk gyermekvédelmi felelőse, Bondárné Nóvé Ildikó 
segítette, folyamatosan képviselte a gyermekvédelemmel kapcsolatos problémákat, adatok 
gyűjtését a többi óvodát is összefogva rendezvényeken, konferenciákon. Az óvoda, mint a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások egyik intézménye, 
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el. Az óvodában folyó gyermekvédelmi 
munkánk célja: 

- A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása. 

- A gyermek családban történő nevelésének elősegítése. 

Feladatunknak tekintettük, hogy a családdal együttműködve kiküszöböljük a hátrányos 
helyzet kritériumainak megállapítását, a gyermekekre ható ártalmakat, megvédjük őket a testi-
lelki, erkölcsi károsodásoktól. Fontosnak tartottuk, hogy minden dolgozó feladatának tekintse 
a személyes adatok védelmét, titoktartási kötelezettséget, az egyéni bánásmód elvének 
érvényesítését. A személyes kapcsolattartás, a rászoruló gyermekek hatékony megsegítése, 
minden esetben a gyermekek érdekeit tartva szem előtt. Esélyegyenlőség biztosítása (minden 
megkülönböztetés nélkül igyekeztünk biztosítani jogait).  
Nevelőtestületünk ezt folyamatosan szem előtt tartotta, így probléma esetén a megfelelő 
szervek felé fordulva igyekeztünk megoldást keresni egy-egy kiemelt esethez: tisztálkodás 
hiánya, fejtetű folyamatos megjelenése, annak kiirtása. Veszélyeztetett gyermekünk nem volt.  
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Partneri kapcsolataink: 

- Óvodába lépés előtt az újonnan érkező gyermekek családjait meglátogattuk, megismertük 
a gyermekek lakóövezetét, szociális hátterét, mely során anamnézist készítettünk a 
gyermekek állapotáról, amit egyéni dokumentációban rögzítettünk. 

- Szorosan együttműködünk a családokkal, nyílt rendezvényeink alkalmával betekintést 
nyerhetnek, illetve aktív részesei lehetnek a szülők gyermekeik óvodai életébe. 

- Fogadóórák, szülői értekezletek segítik az információáramlást a szülők felé. 
- Szeptemberben aláírt együttműködési szerződés a Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk. és Alapfokú 

Művészeti Iskolával még szorosabbá tette a kapcsolatunkat ebben az évben. Az 
intézményekben jól működő programok szervezésével két korosztály érdeklődését, 
mozgásigényét tettük színesebbé a helyszínek tudatos megválasztásával. 

- A Kulturális Központ folyamatos kapcsolatot ápol óvodánkkal, akik különböző gyermek 
programokra kínálnak lehetőséget, akár óvodával vagy hétvégi programajánlóval. 

- A Könyvtárral megállapodási szerződést kötöttünk, ami megfogalmazza, hogy az általuk 
szervezett programokra lehetőségünknek megfelelően részt vegyünk, illetve biztosítják 
számunkra a könyvtárlátogatást. A programkínálatokból a nevelési célok 
figyelembevételével, a gyerekek élményeire építve válogattunk. A költészet napja 
alkalmából 2 nagycsoportos gyermekkel képviseltük óvodánkat, illetve részt vettünk a 
könyvhét alkalmából megrendezett általunk készített játékok kiállításának berendezésén. 

- A védőnő kéthavonta meglátogatta óvodánkat, füzetet vezetve erről, megnézte a 
gyermekeket, érdeklődött felőlük, és ha kérdésünk merült fel, abban igyekezett segíteni 
minket. 

- A logopédus előzetes felmérése alapján a gyermekek beszédállapotát, a beszédhibás 
gyerekek korrekcióját megszervezte. Heti 1 alkalommal járt óvodánkba, figyelembe véve 
a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlődését. 

- Heti 2 alkalommal 2 kisgyermekhez a szakértői vizsgálatban előírt óraszámban járt ki 
gyógypedagógus, aki óvodán belül segítette ezeknek a gyermekeknek a fejlődését. 

- A gyermekek fejlődésének előmenetelét erősítette a heti egy alkalommal kijáró 
fejlesztőpedagógus, és segítette a kapcsolatot tartani a Pedagógiai Szakszolgálattal. 

Ellenőrzések, értékelések: A pedagógusok dokumentációját negyedévente folyamatos 
figyelem kísérte, megbeszélést, értékelést végeztünk közösen és igyekeztünk a felülről jövő 
utasításoknak megfelelően korrigálni. Erről jegyzőkönyv készült. Az egymás meglátogatása, 
hospitálása minden kollégánál hasznosnak bizonyult, ahol igen sok szakmai tapasztalatot 

szereztünk. Közreműködőek voltak az óvónők, elfogadták egymás véleményét. Ez a folyamat 
a hospitálási naplókban van ledokumentálva. Ez egy igen hasznos folyamat volt, amiből 
mindenki tanulhatott. 

Rendezvények, események, programok: Programjaink sűrűsége az aktuális hagyományok, 
témák lehetőségeit dolgozta fel, meghívásoknak tettünk eleget.  

- Szeptember elején a Városi Madzagfalvi sport délelőtt szervezését megvalósítottuk, de 
a megvalósítást már nem tudtuk biztosítani az időjárási viszonyok miatt. A délutáni 
Ovi bulin azonban már felléptünk. 

- Szeptember 17-én testnevelés bemutató foglalkozást tartottunk a Buci maci csoportba 
a munkaközösségi tagoknak és a tanítóknak. 

- Elkezdtük a Bukfenc Akadémiára való átjárást. 

- Október 5-én óvodánk 109.születésnapját ünnepeltük zárt körben 

- Elkezdődtek a külön foglalkozásaink, amit heti rendszerességgel tartottunk (ovitorna, 
gyermektánc). 

- Beindult a Baba torna kéthetente egy alkalommal. 

- Október 12-16-ig Szüreti-hét projektünk az iskolások, szülők bevonásával. 
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- Október 16-án a Szegedi Kis István Református iskola szervezésében részt vettünk a 
Rákóczi utcai iskola Suli-váró rendezvényén 

- Novemberben a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, és AMI meghívásának eleget téve 
egészség délelőttön ismerkedtünk az egészséges ételekkel. 

- November 25-én hangszeres téli hangulatot idéző előadásnak lehettünk fültanúi a Buci 
Maci csoportosokkal a Zeneiskolában. 

- Nyílt napok az iskolában, ahova nevelőtestületünk minden tagja igyekezett 
képviseltetni óvodánkat és betekintést nyerhettünk kis óvodásaink fejlődéséről. 

- Decemberben ellátogatott a Mikulás óvodánkba a Mikulás-vonaton 

- Táncházban jártunk a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, és AMI szervezésében. 
- December 14-én a Kulturális Központba Mikulás váró zenés műsort látogattunk a 

nagyokkal. 

- Óvodánkban csoportonként Karácsonyra hangolódás néven hívtuk meg a szülőket egy 
közös barkácsolásra, majd hangulati levezetésként karácsonyi versekkel, dalokkal 
teremtettünk ünnepi hangulatot. 

- Február 4-én a Galéria épületében egy hagyományőrző kiállítást tekinthettünk meg. 
Régi, népviseletes ruhákat láttunk, majd lehetőség volt egy kis ügyességet próbáló 
kézművesedésre is. 

- Februárba elkezdtük a vízhez szoktató foglalkozásainkat. 
- Március 11-én hivatalosak voltunk a Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk., és AMI március 15.-ei 

ünnepségére. 

- Március 29-én vízhez szoktató bemutató foglalkozást tartottunk a szülőknek. 

- Március 31; „Nyitva van az ovikapu” program keretében lehetőséget biztosítottunk a 
leendő kis óvodások szüleinek óvodánk közelebbi megismerésére. 

- Április 8-án részt vettünk a Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk., és AMI által szervezett Nyuszi 
kupán. 

- Április 11-én részt vettünk a versszerető óvodások rendezvényén a Könyvtárban. 
- Április 16-án nevelőtestületünk tagjai részt vettek a Dánfokon szervezett városi szintű 

takarításon. 
- Áprilisban 2 hetes projektben szerveztük meg az egészség hetünket, amire meghívtuk 

az iskolásokat, majd a szülőket, akikkel sportvetélkedő keretében lezártuk a témát. 
- Április 27-én gyermektánc bemutató foglalkozást tartottunk az egészséges életmódra 

nevelés munkaközösségi tagoknak és a tanítóknak. 

- Május 4-én gyermektánc bemutatót tartottunk a szülőknek. 

- Május 5-én ovitorna bemutatót tartottunk a szülőknek és tanítóknak. 

- Május 6-án Kirándultunk a Buci Maci csoporttal Mezőberénybe. 

- Május 10-én részt vettünk a Madarak, fák napja rendezvényen a Hunyadi téri 
óvodában. 

- Május 10-én tartottuk az Anyák napi ünnepségünket. 
- Május 27-én délelőtt megünnepeltük a gyermeknapot zárt körben, majd délután Móka 
torna címen szerepeltünk a Suli Gálán. 

- Június 4-én rendeztük meg az Évzáró és Ballagási ünnepségünket. 
- Június 10-én immár 3. alkalommal köszöntöttük az édesapákat, nagypapákat, igazi 
játékos hangulatban. 

- Június 24-én Mesedélutánt szerveztünk Kék - Kovács Mara énekes vezénylésével, 
akivel nevelőtestületünk elvarázsolta a gyerekeket Meseországba. 

A nevelési évben folytatott külön tevékenységeink: 
A külön tevékenységeink szorosan kapcsolódnak a programjainkhoz, óvodánk arculatához, a 
változatos mozgásra neveléshez, a mozgás örömének felfedezéséhez, az egészséges életmód 
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szemléletéhez. Célkitűzéseink megismertetését, a változatos mozgás megszerettetését már a 
legkisebb korban el kell kezdeni.  

Ennek tükrében invitáltuk a már járni tudó kisgyermekeket és szüleiket heti egy alkalommal a 
babatornára, ahol lehetőség volt a kicsiknek is szabadon kipróbálni óvodánk mozgásfejlesztő 
eszközeit játékos formában. Örömmel tapasztaltuk, hogy ebben az évben ez a foglalkozás sok 
anyukát és gyermekét vonzotta, aminek lelkesedése az utolsó foglakozásig kitartott. Ezt a 

foglalkozást Dobó Emőke tartotta. 
A középső-és nagycsoportosaink részt vehettek heti egy alkalommal a gyermektánc 

foglalkozásokon, ahol a változatos körjátékokkal, mozgásos játékokkal nem csak a 
mozgáskultúra alapjait sajátíthatták el, hanem sok más területen szerezhettek tapasztalatokat, 
játékos formában fejlődhetett képességük. A foglalkozásokat Lipcseiné Jakucs Anikó tartotta. 
Havi egy alkalommal segítőként Okányi Mihály is csatlakozott, akinek sikerült a fiúk számára 
élő példaként bemutatni a mozgáskultúra férfi szerepét. 20 kisgyermek választotta ezt a 
tevékenységet, amiben végig kitartóak voltak. 
A Dr. Hepp Ferenc Általános iskola tornatermében már évekre visszamenő hagyomány, hogy 
heti egy alkalommal ovitornát tarthatunk és elmehetünk a középső-nagycsoportosainkkal, 

kihasználva a terem adottságait, ahol kitornázhatják magukat a gyerekek. Ezt felkínáltuk a 
város többi óvodásainak, így másik óvodából is csatlakoztak ehhez a lehetőséghez. Idén 22 
kisgyermek használta ki ezt a lehetőséget Csorba-Kohári Döniz és Bondárné Nóvé Ildikó 
vezetésével. 
Szeptemberben a nagycsoportosok bejártak autóbusszal Békéscsabára a Tornaklubba Bukfenc 

Akadémiára, ahol szakavatott edzők kíséretében igazi szőnyeges, rengeteg színes és fejlesztő 
hatású eszközök között tornázhattak, játszhattak a gyermekek. Ennek felelőse Csorba-Kohári 
Döniz és Lipcseiné Jakucs Anikó volt. Tavasszal ezt váltotta fel a nagycsoportosoknak a 

vízhez szoktatás, ami 10 alkalommal valósult meg Csorba-Kohári Döniz és Dobó Emőke 
vezetésével. 
Alapítványi szolgáltatások: Alapítványunk dokumentációja ebben az évben a személyi 
cserék miatt alakult át. Anyagi forrásunkat az 1%-ból és az Önkormányzati civil pályázatból 
gyarapítottuk. Ezekből vásároltuk a családi programjainkhoz szükséges eszközöket. Az előző 
évben igen megcsappant anyagi javakat, most igyekszünk megnövelni, de sajnos több 
pályázatunkat is elutasítottak.  
 

Hunyadi téri Tagóvoda 

 
A 2015/2016-os nevelési évben optimálisra alakult a csoportokban dolgozó 
óvodapedagógusok és segítő dajkák létszáma. Egy szakképzett konyhai kisegítő látja el a 
konyhai teendőket.  
Óvodánk a város peremén helyezkedik el, ahol a gyermekek létszámának több mint 93%-a 

roma származású. Ebben a környezetben csak önfeláldozó munkával, hivatásszeretettel és 
hivatástudattal, elkötelezettséggel és mérhetetlen gyermekszeretettel lehet eredményeket 
elérni. 
A mi óvodánkat, kollegáim segítségével még inkább olyanná formáltuk, ahol a gyermekek:  

- Szeretetben, biztonságban, megkülönböztetés nélkül együttnevelésben, 
gyermekközpontú, élményekre épülő óvodai élet megteremtésével ismerhetik meg az 
őket körülvevő környezet szépségeit, önmagukat, a békés együtt élés szabályait, a 
közösségi szokásokat 

- A játékörömének átélésével, egyéni képességeiket differenciáltan formálva boldog, 
kiegyensúlyozott óvodás gyermekéveket élhettek meg. 
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Ezen elvek megvalósításához szükséges az óvodapedagógusok és a nevelést segítő 
szakképzett dajkák összehangolt munkája a nevelés folyamatában. Az óvoda 
működtetésének feltételei az egymás munkájának segítésén túl a jó csapat szellem, és 
pozitív emberi tulajdonságok birtoklása: türelem, megértés, szeretet, nyitottság, emberség, 
kommunikációs képesség, őszinte odafordulás. Példaadásommal, mint pedagógus és 
vezető ezeket közvetítettem kollegáim felé.   

 

Gyermekvédelmi munka: Az óvodánkban a jelzőrendszer értesítésére szükséges esemény 
nem történt. Mivel gyermekeink hátrányos helyzetű családokból érkeznek, kiemelt feladatunk 
a fokozott odafigyelés a gyermekekkel kapcsolatos változásokra: ápoltság, ruházat, egészségi 
állapot, esetleges elváltozások. Folyamatos kapcsolatot tartottunk és tartunk a Szociális 
Szolgáltató és Családsegítővel. Közös feladatunk a szülők szemléletformálásnak segítése a 
hiányzások minimalizálására valótörekvés terén. 
Önértékelés, adatok, tapasztalatok: 

A munkám során nyomon követtem és követhetem ma is az óvodai életben és a közoktatásban 
végbemenő változásokat. A gyakorlatban bevált módszereket, eljárásokat a nevelőtestületnek 
is igyekeztem bemutatni, átadni. Immár 20. éve dolgozom a Hunyadi téri Tagóvodában, mint 
tagóvoda vezető. Óvodánk a város peremén helyezkedik el, ahol a gyermekek létszámának 
több mint 93%-a roma származású. Vezetői pályafutásom alatt megtanultam /szülők, 
gyermekek/a nyelvükön beszélni „én tisztelem őket, ők is engem”.   A gyermekek nagy 

többsége halmozottan hátrányos helyzetű családból érkezik, ahol a szülők nagy többsége nem 
dolgozik. 

Az óvodapedagógusok pedagógiai - szakmai - gyakorlati munkájának ellenőrzése, 
értékelése: Lipcsei Edit hivatalos látogatására 2015. 10. 20-án és Hegedűs Lászlóné 
gyakornoki látogatására 2016. 06. 08-án került sor. A látogatás, ellenőrzés területei: komplex 
pedagógiai munka ellenőrzése illetve a gyakornoki fejlettségi szint felmérése, meghatározása. 
Ellenőrzést végezte: Tokai Ferencné –Tagóvoda vezető 

Csoport dokumentációinak ellenőrzés, értékelés: A csoport csoportnaplóit az év során 
kétszer ellenőrizték. Dr. Farkas Istvánné először 2015. 10. 30-át és 2016. 04.29-ét bezárólag. 
A jegyzőkönyvek a csoportnapló melléklete ként megtalálhatóak. 
EFEM ellenőrzése az év során kétszer volt. Fazekas Klára ellenőrizte 2016. 02. 28-át és 
Urbancsekné Sebestyén Mariann 2016. 06.30-át bezárólag.                                                    
Az ellenőrzés megállapításai a jegyzőkönyvekben találhatók. 
Kapcsolatok: (szülő, bölcsőde, iskola, egyéb) 
Az óvoda legfontosabb partnere a család.  A családokkal közös feladatunk a gyermekek 
felkészítése az iskolai életre. A szüleink iskolázottsága, felelősségvállalása a nevelés terén, 
alacsony szinten áll. Így még több feladat hárul az intézményes nevelésünkre, hogy nyugodt 
szívvel engedjük el óvodásainkat az iskola kapuja felé. Erőfeszítéseinket nem igazán értékelik 
a szülők. Sajnos a jogaikat jobban tudják, mint a kötelességeiket. 

- A gyermekek fejlődése szempontjából nagyon fontos a családokkal való szoros 
együttműködés. A gyermeken keresztül a családot is szeretnénk nevelni. Szíves 
vesszük, ha hozzánk fordulnak problémáikkal, örömmel tölt el bennünket, ha minél 
többen részt vesznek rendezvényeinken. Olyan rendezvényeket tartottunk, ahol a szülő 
közösen mozoghatott – az elő majálison, barkácsolt, játszott, mézes kalácsot díszített –
a karácsonyi ráhangolón, sétált - az új játszótérre, ahol együtt játszott a gyermekével. 

- A mai társadalmi helyzetben, ahol a szüleink többsége jövedelempótló támogatásból 
és alkalmi munkából tartja fent a családját, nagyon nagy szükség van az óvodánkra. 
Ebben a nyugodt, családias, szeretetteljes, esztétikus környezetben biztosított a 
gyermekek számára a napi háromszori étkezés /ingyen/, ami könnyít a szülők 
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mindennapi terhein. Érzelmi biztonságot nyújtó környezetben szeretet, megértés, 
elfogadás, odafordulás várja gyermekeinket, ahol a játékos tevékenységek által 
fejlődnek. A gyermekközpontú, befogadó óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség 
teljes kibontakoztatását, harmonikus fejlesztését, a pozitív értékek megerősítését, az 
esélyegyenlőség biztosítását, a kompetenciák megalapozását tekinti feladatának. 

Az óvodai mindennapokban hangsúlyos a szeretetteljes, vidám, élményekben gazdag, 
bizalomra épülő légkör megteremtése, ahová a gyermekek szívesen járnak, s az ott átélt 
boldog percek elősegítik és fejlesztik a közösségi érzelmeiket, alakítják, formálják pozitív 
erkölcsi tulajdonságaikat. A Tanévnyitó Szülői értekezleten tájékoztatom a szülőket, hogy 
milyen rendezvényeket tartunk és melyekre várjuk őket. A Karácsonyi ráhangoló már 
hagyománnyá vált, a Kiszebáb égetés élmény számba megy, az Elő-majális, az Anyák napja 
és az Évzáró – Búcsúztató. Az iskolákkal jó partner kapcsolatot ápolunk. A „Suli-váró” , a 
„Nyuszi kupa” és a iskolahívogató szülőt – gyermeket - pedagógust váró rendezvényeken 
mindig képviseljük óvodánkat.  
A Szent Lázár Alapítvány dolgozóit és munkatársait ünnepi műsorral ajándékoztuk meg 
Karácsonykor és az Anyák napja alkalmából. Az év során folyamatosan ápoltuk a kapcsolatot. 
A Nagycsaládosok karácsonyi rendezvényére dekorációs montázs képet készítettünk. 
Konfliktuskezelés: 
Az óvodába járó gyermekek többsége valamilyen ágon rokon és a családok közötti feszültség 
begyűrűzött és rányomta bélyegét a nevelő munkánk hatékonyságára.  a konfliktuskezelés 
folyamatosan jelen volt a mindennapjainkban. Különösen az agresszív viselkedés, és a 
szabályok be nem tartása okozott nehézségeket (gyermeket és szülőt illetően). A gyermekek 
viselkedése a családban látott mintát tükrözte.   
Programok, események: 
Jeles Zöld napok: Autómentes Világ nap, Állatok Világ napja, Nemzetközi gyalogló nap, Elő-

majális és a Madarak és Fák napja. 
Ünnepek (Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15. , Húsvét, Anyák napja, Évzáró- Nagyok 

búcsúztatása, Gyereknap) 
A „Versszerető óvodások” könyvtári rendezvényen is képviseltük tagóvodánkat. 
Novemberben megszerveztük a gyermekek kirándulását a Művelődési Központba, ahol a 
Meskete színház előadását láthattuk, a Piroska és a farkas c. dramatizálást. Márciusban egy 
budapesti társulat előadásában Csukás István: Ágacska c. meséjét tekinthették meg a nagyobb 
gyermekeink. Mind a két előadás fantasztikus élményt nyújtott gyermekeinknek.  
Decemberben a Szlovák önkormányzat zenés karácsonyi műsorán vettünk részt a kulturális 
központban- Tücsök Peti műsorát tekinthették meg a gyerekek. 
Februárban egy nem minden napi előadás részesei lehettek a gyermekek. Közvetlen közelről 
nézhették meg és vehettek részt benne a CSEÖH interaktív bábelőadásának, melynek témája: 
a MÁSSÁG elfogadása volt.  
Nemzeti ünnepünkön a távolság és a busz hiányára való tekintettel az óvoda udvarán 
emlékeztünk meg a Szabadság harc hőseiről. A zászló felvonás és a gyermekek műsora 
emelte az ünnep fényét. 
A népszokásnak megfelelően készültünk Húsvéti ünnepre: süteménysütés, vendégvárás, 
locsolkodás. Mintát mutattunk és ízlést formáltunk. 
Áprilisban fogápolási előadást hallgathattak meg gyermekeink egy szakember előadásában. 
Május végén a Gyermek naphoz közel egy közös játékos délelőttre hívtuk a szülőket, ahol 
önfeledten versenyezhetett szülő-gyermek együtt, játékosan. Ezt a rendezvényt az Elő - 

majális helyett szerveztük, mivel annak időpontját elmosta az eső. Próbáltunk erre a napra sok 
örömteli élményt nyújtani gyermekeinknek és hozzátartozóiknak (Mókusok ki a házból, 
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Lovacskázás, Gólya viszi a fiát, Hátamon a Zsákom, Kötélhúzó verseny csoportok között + a 
VÉGÉN - pogácsa, csoki, emlékérem, üdítő, jégkrém). 
Június első hetében megrendeztük az óvodai Évzárónkat és Búcsúztatónkat. 3 kis gyermek 

elköszönt csoportunktól, ők a Dr Hepp Ferenc Általános Iskolába nyertek felvételt.  
A 2015/16-os nevelési év Esemény és Program tervben megfogalmazott programjai (amit az 
időjárás engedett) megvalósultak. Nevelő munkánkat a zavaró tényezőktől eltekintve a 

tudásunk legjavát nyújtva lelkiismeretesen, végtelen odaadással és türelemmel végeztük. 
Tanügyi dokumentumok, nyilvántartások vezetése, ellenőrzésük, értékelésük:  
Vezetőként felelős vagyok a beosztottaimért, biztosítanom kell a megfelelő 
munkakörülményeket, a pozitív légkört, mert a munkatársak jóléte nagymértékben 
befolyásolja a személyes és a szervezeti teljesítményt. A biztonságot nyújtó, biztos 
munkahely, fokozta a stabilitásérzését, ahol lehetőség nyílt a kiteljesedésre, az 
önmegvalósításra. 

- Óvodánk adottságából fakadóan az óvodapedagógusok, dajkák munkája és 
feladatellátása nyitott könyv számomra. Biztosított az állandó megfigyelés, értékelés, 
konkrét feladatra koncentrálásra ösztönzés és a dicséret lehetősége. A 
dokumentációkat rendszeresen ellenőrzöm / munkaidő nyilvántartás, jelenléti ív – 

havonta, a csoport naplót és az egyéni fejlettségmérő naplót ciklikusan/. A belső 
bemutatók tapasztalatait a hospitálási naplóba rögzítettük.   

- A vezetői munkakörömhöz kapcsolódó jelentéseket, beszámolókat, nyilvántartásokat 
az elvárásoknak megfelelően vezetem, és havi rendszerességgel szolgáltatom.   

- Kolleganőimmel aktív tagjai vagyunk az intézményünkben működő 
munkaközösségeknek. A létszámunkból adódóan egy óvodapedagógus több 
munkaközösség munkájában is részt vesz. 

 

A mai rohanó világban nagyon fontos szerepe van az óvodai nevelésnek, a benne folyó magas 
színvonalú szakmai munkának. Ezt EGY vezető sem tudja megvalósítani szakképzett 
kollegák és összetartás nélkül. Az egy célért való küzdés, és a feladatok közös vállalásával a 
mi kis közösségünk is csodákra volt és lesz is képes, ha mindenki egyformán akarja, úgy, 
mint eddig. Az elvégzendő feladatok és a felmerülő akadályok vétele csapatban könnyebb, 
melyben a vezető példamutatásával maga is alkotó tagja a szakmai folyamatoknak. Az eddigi 

óvodai hagyományokat szeretném tovább vinni és a jól bevált óvodai szokásokat megtartani, 
magasabb szintre emelni. 

 

Korona utcai tagóvoda 
 

Személyi feltételeink: Az óvodapedagógusok létszáma 4, ebből 1 kolléganőt betegség miatt 

határozatlan idejű táppénzes hiányzás miatt 1 szerződéses Mezőberényből átjáró 
óvodapedagógus helyettesített. 
Tárgyi feltételek alakulása: Óvodánk szinte minden fajta tárgyi eszközzel rendelkezik, mely 
a minden napi alapszintű tevékenység ellátáshoz szükséges. Sajnos az óvoda építésekor sok 
minden a minimális keretek közé szorult anyagi fedezet hiánya miatt. Nincs, a mosdókban 
gyermektusoló ahol a szükség esetén le tudnák a dajka nénik mosni a gyerekeket. Jelenleg ez 

nagy lavórban történik. 
Kicsi és szűkös a tisztogató szertár / 1 lapos szekrény/. Se kinti, se benti eszköztároló 
szertárral nem rendelkezünk, a vezetői irodát alakítottuk át ez funkcionál fejlesztő 
szobaként és benti raktárként. 
Nagyon sok torna eszközt vásároltunk a szülők, az alapítvány, és pályázatok segítségével 22 
év alatt, melynek nagy részét sajnos hely hiány miatt nem tudjuk használni.  
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Nincs, tornatermünk a városban egyedül ebben az óvodában nem tudunk mozgás fejlesztő 
foglalkozást tartani,/TSMT, SZIT, Ayres terápiát/. Így a dolgozó szülőknek nagy gondot okoz 
munkaidőben, egy másik óvodába való terápiás foglalkozáson való részvételre elvinni az arra 

rászoruló gyerekeket, annak ellenére, hogy 3 óvónő is rendelkezik ez irányú szakvizsgával.  
 

A nevelési év kitűzött feladatainak megvalósulása: 

A nevelési feladataink nagy részét sikeresen meg valósítottuk. 13 gyerek lett iskolaérett, kezdi 
el tanulmányait a város különböző iskoláiban. 3 nagycsoportos gyermek szülői és 
szakszolgálati javaslatra még egy évik részesül óvodai nevelésben. 
Mindkét csoportban tartalmas, gazdag óvodai évet zártunk a gyerekek és a szülők meg 
elégedésére. 

- Számos városi, iskolai, tagóvodák által szervezett rendezvényen vettünk részt, ahol 
sok közösségi élménybe volt részünk 

- Óvodánk hagyományos rendezvényei / Ovi szülinap, Nyitott Farsang, Évzáró- 

Gyermek nap/is igen jó hangulatban teltek és ilyen formában a szülői munkaközösség 
ismét kb. 250 000 Ft. értékben támogatta az óvodánkat, mely bevételből kirándulások 
során belépőket, fagylaltozást, és a kreatív ábrázolás foglalkozásokhoz szeretnénk 
majd eszközöket vásárolni. 

- Kirándultunk a békéscsabai repülő térre, a hagyományos kolbászkészítést bemutató 
Csaba parkba, majd tavasszal a Mezőberényi nyeregbe Alapítvány lovas tanyáján 
szereztünk ismereteket az állattartásról, a lovakról, lovas kocsikáztunk, birtokba vettük 
a játszóteret, megettük a finom ebédet. Vendéglátóink uzsonnára 3 - féle ízesítésű  

- Ayres terápiás eszközöket vásároltunk mindkét csoportba, melyek a hiper - mobil 

gyerekek mozgás kompenzációját szolgálja, általuk nyugodtabbá válhatnak. 
- Az évszakokhoz köthető ünnepeinket csoport szinten és a szülőket bevonva 

tartottuk /Mikulás, Adventi karácsonyváró, Farsang, Anyák napja, Évzáró / igen szép 
elismerést, dicséretet kapunk értük sok embertől, akik a városi tv- műsorából, vagy 
személyesen is láthatták ezeket. 

- A 2015-2016- s évben óvodánk nevelő testületének fele minősítő eljárásban vett 

rész) 98-99% teljesítményt - szintet elérve. 
- Szülői értekezleteinket a szülők 80% s részvétellel tisztelték meg. Célunk a 

partnerség jegyében mindent megbeszélni, meg vitatni az aktualitásokat az éppen 
felmerülő nevelési problémákat kérdéseket. 

- Óvodánkban 22 éve építettük be a délelőtti foglalkozások körébe a néptánc oktatást, 
szakvizsgázott óvodapedagógus tartja a nagycsoportos gyerekeknek a programokat, 

mely által ismerkednek a népdalokkal, táncokkal, koreográfiákkal, ez által fejlődik 
mozgás koordinációjuk, zenei hallásuk, ritmusérzékük, a közös élmények által nő a 
csapat szellem, a fiús lányos, páros táncok nemi identitásuk erősíti. 

- A békéscsabai Bukfenc Akadémiai foglalkozásokon a kezdetektől fogva állandó 
résztvevő óvodai csoport vagyunk. A foglalkozások nagyban növelik a gyerekek 
sporthoz való pozitív hozzáállását, segíti fejleszteni mozgás kultúrájukat, növeli 
önbizalmukat, felkészíti őket a sikeres iskolakezdésre. 

- Minden évben megállapodási szerződés keretében ősszel és tavasszal lovagoltatást 
szervezünk, gyerekeknek a szülők kérésére és beleegyezésével. Állatszeretetre neveli 
őket, és általa különös kapcsolat alakul ló és lovas között, miközben egy újabb fajta 
mozgásforma elsajátítása válik lehetővé. 

- Az évzáró után júniusban, a Városi uszodában vízhez szoktató foglalkozásokat 

tartottunk, mely nagy élmény volt minden nagycsoportos résztvevő számára. 
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- Hagyományteremtő jelleggel június első 2 hetében, nyári táborozós hetet 
szerveztünk az óvoda udvarán, több-kevesebb sikerrel az időjárás miatt. 

- Bemutató jelleggel óvodánkba vezettük be először a folyamatos tízóraizást azért, 
hogy meg tudjuk osztani a tapasztalatainkat a többi tagóvodával. 

Büszkén mondhatom, hogy óvodánk tovább szépült, minden belépő idegen dicsérő, elismerő 
szakkal illeti az óvoda udvarát és környezetét, /virágos, fás, rengetegmozgás fejlesztő játék, 
óriáshomokozó, párakapu, kerti padok, asztalok/ belépve a családias dekoratív tereket is 

hasonló dicséretben részesítik. 
Továbbra is kiemelt célunk és feladatunk, hogy megőrizzük a „szeretve nevelő óvoda” 

címnek megfelelni, melyet egy kedves szülőtől kaptunk, aki maga is pedagógus. 
Vezetőként is arra fektetek hangsúlyt, csak olyan feladatokat tervezzünk be, ami a 
GYEREKEK érdekét szolgálja. 
 

Bóbita Integrált tagóvoda 
 

2015/16-os nevelési évben, szeptemberben 106 fő gyermeklétszámmal kezdtük az évet. Ebből 
12 gyermek volt sajátos nevelési igényű, aki gyermeklétszám kialakítása szempontjából 13 
főnek számít, így összesen 119 volt a normatív létszám.  
Évközben két gyermek másik óvodába ment át, egy gyermek orvosi javaslat alapján kimaradt, 
és négy új gyermek iratkozott hozzánk, így jelenleg 107 fő a gyermeklétszámunk, normatíva 
létszámunk 121. A sajátos nevelési igényű gyermekeink száma folyamatosan változott 
évközben, a jelenlegi létszám: 15fő. Beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel 10 
gyermek küzd. Óvodánk sajátossága az integrált nevelés, így a csoportvezető óvónők mellett 

fejlesztő szakembereink látják el a gyermekek fejlesztését. 
Gyermekvédelmi feladataink ellátását a tagóvoda vezető végzi. Az elmúlt nevelési évben, egy 
esetben történt gyermekbaleset, melyről jegyzőkönyv készült. 
Gyermekeink közül egy gyermek nem ebédel az intézményben. Az étkezők 85 százaléka 
ingyenesen étkezik. 26 hő hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű. 7 gyermek 
tartósan beteg, 11 gyermek nagycsaládos, 44 gyermek a szülők alacsony jövedelme alapján 
ingyenesen étkezik. 
Személyi feltételeink az idei nevelési évben nem változtak, így stabil nevelői csapattal tudtuk 
megvalósítani a tervezett feladatainkat, melyek a következők voltak: 

- A szakmai önértékelési rendszer megszervezése és lebonyolítása. 
- A tanfelügyeleti ellenőrzések és minősítő eljárások sikeres szervezése és eredményes 

lebonyolítása. 
- A tehetséggondozó program bevezetése óvodánkban. 
- A kollektíva közösségformálása. 

 

A szakmai önértékelési rendszerben tagóvodánkból három tagja van a belső ellenőrzési 
csoportnak, akik részt vettek az intézmény éves és ötéves belső ellenőrzési programjának 
elkészítésében és megvalósításában. Öt embernél folytattunk belső ellenőrzést a nevelési év 
során. Ezek közül négy dolgozó esett át a pedagógusminősítő eljáráson, mindhárman kiválóan 
teljesítettek.  
Szintén három dolgozó van, aki kezdő pedagógusok, ők gyakornoki naplót vezetnek, melynek 
mentori feladatait a tagóvoda vezető látja el. 
 

Az óvodai közösség egyre szorosabb, összetartóbb. Ebben segítettek a közös programok, 
rendezvények (kollektíva karácsony, óvodai bál). A minősítő eljárások lebonyolítása során is 
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sokat segítették a kollégák egymást, izgultak egymásért, örültek a másik sikerének. Év végére 
közös kirándulást és szalonnasütést szervezünk. 
 

A tehetséggondozó program bevezetése idén az előkészítő szakaszig jutott, hiszen számunkra 
az elsődleges feladat a felzárkóztatás. Ezért ezt a célt a következő negyedévben is kitűzzük 
magunk elé. 
 

Az idén is igyekeztünk tárgyi feltételeinket bővíteni, legnagyobb beruházásként a hinták és 
mászókák alatti homokos részt burkoltattuk le gumitéglával, mely több mint 100m2. A szülők 
kérésére a gyermekeknek ivó kutat vásároltunk és szereltettünk fel.  
A dajkák munkájának könnyítésére új vasalót vásároltunk. 
Tervezzük, hogy a kerékpártárolót lefedetjük, és a megnőtt gyermeklétszám miatt gyermek 
székeket vásárolunk. 
 

Az óvodai csoportnaplókat, egyéni fejlettségmérő dokumentumokat, munkaidő 
nyilvántartásokat, hospitálási naplókat intézményi szinten félévkor és a nevelési év végén, 
intézményi szinten ellenőrzik az erre kijelölt szakemberek.  
Szoros szakmai kapcsolatot ápolunk a többi tagóvodával és a város társintézményeivel. 
Együttműködünk a munkaközösségekben, a szakmai programok során.  
Óvodánkban minden óvónő tagja valamelyik munkaközösségnek és két dolgozó 
munkaközösség vezetést is vállal. Idén a matematika munkaközösség vezetője bemutató 
szakmai napot szervezett. 

A szülőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a napi beszélgetéseken kívül félévente 
fogadóórát, évenként három szülői értekezletet tartunk számukra. Mindezeken kívül idén több 
közös programot is szerveztünk: Mesenap, Bóbita bál, nyílt napok, kirándulások. 
Részt vettünk városi rendezvényeken: Madzagfalvi napok, Szüreti mulatság, Virágvasárnap, 
Nefelejcsvigalom, Palmetta koncert, Szavaló verseny. 
Két dolgozó tagja a városi énekkarnak, akik számos alkalommal fellépnek a városi és város 
környéki rendezvényeken. 
Szintén két óvónő rendszeresen zsűrizik és versel a Városi Könyvhét rendezvényein.  
 

Nagy hangsúlyt fektettünk ünnepeink és egyéb rendezvényeink lebonyolítására, melyek a 
következők voltak: 

- Szeptemberben a Magyar népmese napját egy nyílt rendezvénnyel ünnepeltük, melyre 
partnereinket is meghívtuk. 

- Októberben a nagycsoportosaink felléptek az őszi szüreti vásáron. 
- Decemberben minden csoportban megünnepeltük a Mikulás és Karácsonyi ünnepeket 

a gyermekek nagy örömére.  
- Februárban hagyományápoló medvenapot és farsangi mulatságot tartottunk. 
- Márciusban Bóbita bált szerveztünk, mely igen nagy sikerrel zajlott. 
- Szintén ebben a hónapban a Süni csoportosok felléptek a Palmetta együttes koncertjén. 
- Március végén a városi Virágvasárnapi ünnepségen a Katica csoportosok táncos 

műsorral léptek fel. 
- Áprilisban Nyílt napokat szerveztünk a szülők számára, mely során betekintést 

nyerhettek, az óvoda mindennapi életébe. Ezt a lehetőséget minden évben felajánljuk, 
mely során aktívan részt vesznek az egész napi tevékenységekben. Idén is szép 
számmal vettek részt szülők és nagyszülők. 

- A Nefelejcs Vigalmon az idén a Margaréta csoportosok léptek fel. 
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- Több éves jól bevált gyakorlatunkat követve, idén is megrendeztük „Ovicsalogató” 
játékos délelőttünket a leendő óvodásaink számára. 

- Májusban a gyermekeket és az édesanyákat ünnepeltük. Az anyák napját 
csoportonként rövid műsort bemutatva tartottuk, a gyermeknapot zenés műsorral 
színesített játékos délelőttel ünnepeltük. Mindkét rendezvényt megtartjuk minden 
évben. 

- A nevelési évünket hagyományosan az évzáróval zártuk, melyre minden partnerünket, 
szülőket, hozzátartozókat, ismerősöket vártunk. Régi hagyomány, hogy több volt 
óvodásunk is ellátogat hozzánk ezen a napon. 

- Nyár elején a csoportok kirándulni mentek a gyerekek és szülők igényei alapján. 
 

Alapítványi és egyéb szolgáltatásaink: 
- Kéthetente óvodánk gyermekei néptánc foglalkozáson vehetnek részt Barócsi Attiláné 

vezetésével. 
- A Mesekuckó drámapedagógiai foglalkozásokat Kálmánné Kolarovszki Zsuzsanna és 

Urbancsekné Sebestyén Marianna tartotta. 
- Idén indultak a nagysikerű kézműves foglalkozások Liptánké Szabó Zsófia, Kónya 

Erzsébet és Medvegyné Garaguly Noémi vezetésével. 
- Kéthetente hittan foglalkozásra másik intézményből jár az óvónő. 
- Hetente kétszer a városi sportpályára járhattak a nagycsoportos fiúk kézilabdaedzésre. 

 

Teleky utcai tagóvoda 

 
A 2015-16-os év során figyelembe vettük nevelő munkánkban az életkori sajátosságokat, 
mindig Pedagógiai Program és az Óvodai nevelés országos alapprogramja irányelveit 
követtük. A fejlesztésre szoruló gyermekek támogatását fontosnak tartottuk, a 
tehetséggondozást a külön foglalkozások keretein belül és az egyéni fejlesztésekben 
valósítottuk meg. 
Óvodánkba 1 HH gyermek van, HHH nincs. A BTM gyermekek száma 4. Fejlesztésüket 
fejlesztő pedagógus végzi, egyéni munkaformában.  
 

A tagóvodán belüli kollektíva összetartó. Egymás névnapját megünnepeljük, meglátogatjuk a 
gyesen lévő és a nyugdíjba vonult kolleganőinket. Az óvodán kívül közös programokat nem 
szervezünk. A családi problémákat kisebb csoportokban megbeszéljük, segítjük, támogatjuk 
egymást. A munkahelyi légkör nyugodt, konfliktus ritkán fordul elő, mindannyian a 
konszenzusra törekszünk. Fontos a problémák feltárása, megbeszélése, megoldások keresése. 
A belső ellenőrzés keretében bemutató foglalkozásokat tartott óvodánkból 3 óvodapedagógus, 
minősítő eljárásban vett részt 1 óvodapedagógus, a másik két óvodapedagógus minősítését 
törölték.  
A gyakornokok számára bemutató foglalkozást tartott: Korcsok Tünde, Kocsorné Krizbai 
Anna vezetésével az Ének munkaközösség bemutatóját közösen több kolleganő tartotta a 
pályakezdőknek, gyakornokoknak, munkaközösségi tagoknak. Minden bemutatót szakmai 
megbeszélés követett, melyen értékeltük az óvodapedagógus munkáját. Írásbeli szakmai 
önértékelését minden pedagógus elkészítette. Az óvónők fogadó óra keretében tájékoztatták a 
szülőket a gyermekek fejlettségéről két alkalommal a nevelési év során. 
 A belső ellenőrzések jegyzőkönyve a dokumentumok naprakész vezetéséről, alapos 
kitöltéséről szólnak, kevés hiányossággal. Ezeket a hibákat igyekszünk javítani. 
Programok, rendezvények:  
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Szeptemberben a nagycsoportosok bemutatták a margaréták táncát a Madzagfalvi napok Ovi 

buliján. 

Hagyományőrző Mihály-napi vásárunkra meghívtuk a szülőket. Nagycsoportosaink vásári 
műsorral készültek. Vásári hangulatot átélve lehetett vásárolni játékpénzen zöldségeket, 
gyümölcsöket, terméseket, vásárfiákat, volt kézműves foglalkozás.  
A zenei világnap alkalmából rendezett hangverseny egy különleges alkalom volt 
nagycsoportosaink számára. Érdeklődve hallgatták a zeneiskolai tanárok hangszeres 
előadását. A zenével való ismerkedést, a hangszeres játék meghallgatásának szokásait 
tanulhatták meg a gyermekek.  

Ősszel Egészség-hetet tartottunk Az Egészséghét jegyében mézes reggelivel kínáltuk meg a 
gyermekeket. Így csatlakoztunk az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által 
kezdeményezett programhoz, mely tudatosítani szeretné a mézfogyasztás jelentőségét, ezáltal 

az egészséges táplálkozás népszerűsítését tűzte ki célul az óvodások körében. 
Ekkor sok-sok zöldséget, gyümölcsöt kóstoltattunk a gyermekekkel. Sütöttünk egészséges 
élelmiszerekből kenyeret, süteményt, készítettünk salátát. Az egészséges életmód részeként a 
sok mozgásra hívtuk fel a gyerekek figyelmét, együtt tornáztunk az udvaron, a tornateremben 
zumba oktató, aerobic edző segítségével. Egészséges ételek receptjeit gyűjtöttük és 
terjesztettük a szülők körében. Védőnő előadását is meghallgatták a gyermekek, aki az 

elsősegélynyújtás alapjaival ismertette meg a gyermeket. Látogatást tettünk a gyógyszertárba. 
Az egészségünkkel kapcsolatos szóróanyagokat kaptak a gyerekek. A fogászati asszisztens 
tájékoztatta a gyermekeket a fogápolás fontosságáról és megmutatta a fogmosás helyes 
technikáját.  
 

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ által szervezett gyermekszínházi előadásokat a 
nagycsoportosok látogatták.  
 

Ünnepeinket, a Mikulás (dec.6.), Karácsony (dec. 16.), óvodán belül, a 3 csoport közösen 
ünnepelte meg. Minden csoport kis műsorral készült, meghallgattuk egymást. Ellátogatott 
hozzánk a Mikulás, a Fenyő ünnepen a nagyok Betlehemes játékot mutattak be.  
  

Óvodánk pedagógusai támogatják, segítik a munkaközösségek tevékenységét, részt vettek a 
munkájukban.  
Farsangi mulatságunkon a gyerekek a télkergető versekkel, dalokkal űzték el a hideget, majd 
mozgásos játékokkal, közös tánccal fejeződött be a nap. 
Megemlékeztünk a Nőnapról, üdvözlő kártyát készítettek gyermekeink édesanyjuknak. 
Nemzeti ünnepünket, a március 15-ét, városi emlékmű megnézésével és magyar zászló 
festésével, valamint vers tanulásával tettük emlékezetessé.  
A Víz világnapján (márc. 22-én) képeket gyűjtöttünk a vízzel, a vizek élővilágával 
kapcsolatosan, vizes kísérleteket végeztünk. Elsétáltunk az Élővíz-csatorna partjára.  
A középső és nagycsoport az Alföldvíz Zrt.-nél tett látogatást. 
Népi hagyományaink őrzésére a Húsvéti ünnepek is lehetőséget adtak. Megismerkedtek 
gyermekeink a tojásdíszítés különböző technikáival (tojásfestés, írókázás), locsolóversekkel. 
A játék keretén belül eljátszottuk a húsvéti locsolkodást. A nagycsoportosok énekes táncos 
műsorral léptek fel a Piacfelügyelet által szervezett Virágvasárnapi vásáron. 
A Városi Püski Sándor Könyvtár által szervezett Versszerető óvodások találkozóján 
sikeresen szerepelt 4 nagycsoportos gyermek.  

Az óvoda keretein belül megtartottuk a Föld napját (ápr. 22.), Felhívtuk a gyermekek 
figyelmét a környezetvédelemre, megbeszéltük mit tehetnek a gyermekek a Föld 
megóvásáért. Óvodánk udvarához tartozó KRESZ-park lehetőséget ad a kerékpározásra, 
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motorozásra, futóbicikli használatára. Így a gyermekek közül sokan magtanultak biciklizni, 
megkedvelték a kerékpározást.  
A Közlekedési napra meghívtuk a Bóbita Integrált Óvoda nagycsoportosait. Ekkor játékos 
feladatokon keresztül tevékenyen gyakorolhatták a gyerekek a gyalogos és kerékpáros 
közlekedést. Megoldottak feladatokat a jelzőtáblákkal, közlekedési szabályokkal 
kapcsolatosan, megismerték a kerékpár kötelező felszereléseit és kerékpároztak a KRESZ 
pályán, ahol bemutatták ügyességüket. A Rendőrség és a Tűzoltóság munkatársai 
megmutatták a rendőrautó és a tűzoltó autó felszereléseit, felhívták a gyerekek figyelmét a 
balesetmentes közlekedésre. A középső és nagycsoportosok autóbusszal kirándulást tettek a 
Békéscsabai repülőtérre. Beneveztünk a Biztonságos Óvoda pályázatra, melyet a 
Közlekedéstudományi Intézet írt ki. Óvodánk bekerült a megye 10 óvodájába, ahol a 
nagycsoportos gyermekek közlekedési ismereteinek fejlesztése történt játékos formában egy 
foglalkozásvezető segítségével. A gyermekek többféle közlekedési szóróanyagot kaptak. 
Az édesanyákat és a nagymamákat Anyák napján (május 7-én) mind a három csoport 
műsorral, saját készítésű ajándékkal, virággal, köszöntötte. 
A Dózsa utcai és a Szarvasi úti Idősek Napközi otthonában szerepeltek a Nagycsoportosok 
Anyák napi műsorral. 
A Madarak, fák napját óvodán belül ünnepelte mindhárom csoport. Hallgattunk 
madárcsicsergést, a természetben megfigyeltük a különböző fákat. Sokat beszélgettünk a 
madarak jellegzetességeiről, az óvoda udvarának madarairól, fáiról. 
 

Az iskolába induló gyermekek számára az óvodából az iskolába való átmenet, zökkenő 
mentesebbé tétele szempontjából fontosnak tartottuk az iskolával való ismerkedést. 
Meghívást kaptak a nagycsoportosok a Dr. Hepp Ferenc tagiskolába, ahol betekintést 
nyerhettek az iskolai tanóra menetébe. Bemutatták az ovisoknak az iskola helyiségeit, 
beszéltek az iskolai életről, beülhettek az iskolapadba. 
Egész nevelési évben fontosnak tartottuk a gyermekek számára az élményszerzés, a 

tevékenykedtetés lehetőségének megteremtését. Ellátogattunk családokhoz kisállatokat 
megnézni, különböző üzletekbe, gyógyszertárba, piacra. 
Ebben a tanévben a szelektív hulladékgyűjtésre is nagy figyelmet fordítottunk. Az óvodánk 
udvarán elhelyezett PET - palack gyűjtőkbe a szülők folyamatosan hozták műanyag 
hulladékot. Az iskola által szervezett papírgyűjtésbe mi is részt vettünk. Ezzel a szülőket, 
gyermekeket egyaránt a környezettudatos gondolkodásra késztetjük.  
Az alapítványi külön szolgáltatások nagyon népszerűek a gyermekek és szülők körében. 
Óvodánkban az Ovitorna, Kézműves és a Zeneovi foglalkozások (havonta du. 4 órától) 
keretein belül is lehetőség nyílik a tehetségek felkarolására. Néptánc foglalkozáson 
táncolhattak a gyerekek kéthetente. Nyílt bemutatóval zárult mindegyik foglalkozás. A 
zeneovi, ovitorna, néptánc, és kézműves foglalkozások jó alkalmat adnak a gyermekeknek az 
új helyzethez való alkalmazkodásra, új megoldások kipróbálására, kreativitásuk, ügyességük 
fejlesztésére. A külön foglalkozások zárásaként nyílt bemutatót tartottak a szülőknek. 
Figyelemmel kísértük, és készítettünk rajzokat a kiírt rajzpályázatokra  

A nevelési évet nyilvános évzáróval egybekötött majálisunk zárta, melyen mind a 3 csoport 
az év folyamán tanult dalokból, versekből, összeállított kis műsorral, zenés mozgással lépett a 
színpadra. Az iskolába menő gyerekeket elbúcsúztattuk, illetve ők is elbúcsúztak óvodájuktól, 
óvodánk dolgozóitól. Színesítette rendezvényünket arcfestés, ugrálóvár, tombola, szendvics, 
üdítő.  
Júniusban az Ezüsttoll papírbolt által szervezett rajzos délelőttön alkottak a nagycsoportosok, 
ahol szép helyezéseket értek el. 
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A BÉTAZEN piaci beharangozójára elsétáltunk a gyerekekkel, ahol a Békés Városi 
Fúvószenekar előadásában láthattak hangszeres muzsikát. 
Júniusban megünnepeltük óvodánk 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból visszavártuk régi 
óvodásainkat, régi dolgozóinkat. A régi és a jelenlegi óvodások műsora után tortával sütivel 
kínáltuk meg vendégeinket. Emlékül az óvoda képével díszített ajándékkal kedveskedtünk. 
 

A programjaink közül mind hagyományőrző, mind a saját rendezvényünket ezek után is 
szeretnénk nevelő munkánkba beépíteni. 
Nagy figyelmet fordítunk óvodánk eseményeinek, hétköznapjainak médiában való 
szereplésére, ezáltal is népszerűsítve óvodánkat. 
 

Tavasszal minden csoport nyílt napra hívta a szülőket, ahol a szülők is bepillantást nyerhettek 
a csoport életébe, a nevelőmunkába. Minden óvodapedagógus naprakész, tudatosan tervezi 
meg mindennapjait.  

A munka iránti alázat, a hivatástudat, a felelősséggel végzett nevelés minden 
óvodapedagógust jellemez. A dajkák jól segítik az óvodapedagógusok tevékenységét, 
segítőkész, rátermett dolgozók. 
 

Továbbra is nagy gondot fordítunk a gyermekek személyiségfejlesztésére, a környezetünk 
széppé tételére, és védelmére, az eszköz állományunk fejlesztésére, a szülőkkel való együtt 
nevelésre, a családias légkör kialakítására, és a jó kapcsolat ápolására.  
Céljaink elérését segíti az óvoda alapítványa is, mely pályázataival igyekszik anyagi forrást 
biztosítani az eszközállományunk bővítésére. 
 

Fürkész Központi Óvoda 

 
A 2015/2016 nevelési év értékelése: 

1. Testi képességek, egészséges életmód: A gyermekek egyéni fejletségükhöz mérten 
kaptak segítséget, az alapvető egészségügyi szokásokat gyakorolták, elsajátították. A 
nagyok önállóságra törekednek, a kisebbeknek szóbeli és tevőleges segítséggel 
segítettük a jártasság szint elérését. A változatos mozgásformák gyakorlását, 
lehetőségét az év során folyamatosan biztosítottuk. Környezettudatos magatartás 
alakításában óvodánk élen járt. 

2. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés: Érzelmi biztonság, érzelmi stabilitás 
erősítésére törekedtünk. Az új kiscsoportosok hamar beszoktak a csoportokba. A 
születés és névnapokat megünnepeltük.  Gyermekeink szívesen járnak óvodába, stabil 

együttjátszó párok, csoportok alakultak ki. Bizalommal fordulnak hozzánk, 
kéréseinket szívesen teljesítik. A BTM gyermek, munkánk eredményeként a 
Nktv.4.§13.) pontja alapján különleges bánásmódot nem igényel 2015. 12. 05-től. 

3. Értelmi képességek- anyanyelvi nevelés: Pozitív beszélő környezetet teremtettünk a 
mindennapokban, sok párbeszédet kezdeményeztünk gyermekeinkkel. A visszahúzódó 
gyermekekkel kétszemélyes kapcsolatokban segítettük a kommunikációt. Játékba és 
tevékenységekbe integrált tanulási folyamatban nagycsoportosaink iskolaéretté váltak. 

 

Nemzeti, etnikai nevelés, Különleges bánásmódot igénylő gyerekek nevelése, fejlesztése: 
(HH, HHH, SNI, BTMN, tehetséges gyerekek szakszerű ellátása.) 

- A nemzeti, etnikai kissebséghez tartozó gyerekek száma: 30 fő roma nemzetiségű,1 fő 
albán nemzetiségű.  
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- Tehetség ígéretek: zeneóvoda (26 fő), kézműves játszóház (35fő), mozgatóra (20 fő), 

természeti (20fő) 

Gyermekvédelmi munka: 
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse részt vett 2016-os Gyermekvédelmi konferencián. 
Tagóvodánkban jelzőrendszer értesítésére szükséges esemény nem történt. 
Kapcsolatok: (szülő, bölcsőde, iskola, egyéb) 

Családlátogatás: A családlátogatásokra az új kiscsoportosok beszoktatása előtt minden 
csoportban sor került. Fontos mozzanatai voltak a gyerekek megismerésének és a szülőkkel 
való jó kapcsolat megalapozásának. 
Nyílt napok: Kétszer fogadtuk a szülőket a Nemzetközi Hulladékgyűjtő napon és a 
Karácsonyi barkács napon. 
Fogadó órák: A nevelési évben kétszer tartottak a szülők számára fogadóórát pedagógusaink. 

A fogadóóra keretében tájékoztatást adtak a gyermek egyéni képességeiről, fejlesztendő 
részképességekről az Egyéni fejlettségmérő dokumentáció felmérés eredményei alapján.  
Szülői értekezletek: Szülőértekezletet óvodánkban háromszor tartottunk. Az új kiscsoportosok 

szüleinek júniusban, majd szeptemberben és februárban számoltunk be nevelő munkánkról. 
Igyekeztünk a szülőket bevonni az óvoda életébe, nevelési céljainkba, élményszerző 
sétáinkba, kirándulásainkba. Nyílt rendezvényeinkre meghívtuk őket (Karácsony, Farsang, 
barkács napok, Anyák napja, Évzáró –Ballagás).   
A bölcsődékkel és a dr. Hepp Ferenc Általános Iskolával szorosan együttműködünk, 
ellátogattunk sporteseményeikre, megtekintettük gyakorló kertjüket, kipróbáltuk az 
iskolapadokat, karácsonyi műsorral kedveskedtek nekünk. A Szegedi Kis István Református 
Általános Iskola is szervezett mindkét tagintézményében suli váró rendezvényeket, sport 
délelőttöt, játszódélutánokat, ami nagyban segítette a gyerekeket az óvoda- iskola átmenetben. 
Zeneiskolával az év során folyamatosan ápoltuk a kapcsolatot. A Nagycsaládosok karácsonyi 
rendezvényére dekorációs montázs képet készítettünk. A városi Könyvtár rendezvényein részt 
vettünk, nagycsoportosainkat beírattuk a könyvtárba. 
A békési 1. sz. Idősek Napközi Otthonával hosszú évek óta szeretetteljes jó kapcsolatot ápol a 
Szamóca csoport, ahová a gyermekekkel, 2 alkalommal /Karácsony, Anyák napja/ elmentek 
köszönteni idős embertársainkat.   
Ellenőrzések, értékelések: (Az óvodapedagógusok pedagógiai - szakmai - gyakorlati 

munkájának ellenőrzése, értékelése - Dokumentum ellenőrzés, értékelés - Önértékelés, 
adatok, tapasztalatok) 

A látogatások, ellenőrzések területei - komplex pedagógiai munka ellenőrzése. Ellenőrzést 
végezte: Béres Istvánné Igazgatónő, Fazekas Klára –Tagóvoda vezető és óvodánk BECS 
tagjai: Bagolyné Szücs Andrea és Gulyás Anita.  

1. Gyarakiné Bajka Edit hivatalos látogatására 2016. 01. 13-án került sor.  
2. Bartyik Anna hivatalos látogatására 2015. október 6-án került sor. 
3. Szollár Erzsébet hivatalos látogatására 2016. március 9-én került sor. 
4. Bagolyné Szücs Andrea hivatalos látogatására 2015. szeptember 23-án került sor. 
5. Gyaraki Lívia hivatalos látogatására 2015. december 3-án került sor. 
6. Gulyás Anita hivatalos látogatására 2016. február 11-én került sor. 

A csoportnaplók rögzítik a látogatások részletes tapasztalatait. A kiemelkedő és fejleszthető 
területeket meghatároztuk. Az önfejlesztési tervek határidőre elkészültek. 
A csoportnaplókat az év során kétszer ellenőrizték. Kocsorné Krizbai Anna (2015. 10. 30.) és 
Tokai Ferencné (2016. 04.29.)  
A jegyzőkönyvek a csoportnapló mellékletében megtalálhatóak. 
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EFEM ellenőrzése az év során kétszer volt. Urbancsekné Sebestyén Mariann ellenőrizte 2016. 
03. 12-én és Liptákné Öreg Anikó 2016. 06.01-én. Az ellenőrzés megállapításai a 
jegyzőkönyvekben találhatók. 
Bagolyné Szücs Andrea Minősítése: 2016. január 30. Eredmény: 99% 

Bartyik Anna Minősítése: 2016. január 30. Eredmény: 99% 

Szakmai munkaközösségek: 

A munkaközösségi tagok aktív munkájukkal segítették az óvodai nevelés- tanulás szakmai 
fejlődését. A munkaközösségi évértékelések részletesen tartalmazzák az éves feladatokat elért 
eredményeket. 
 

Pályázatok: 
A csoportjaink részt vettek a  

- „Sportágválasztó rendezvények támogatása” pályázat megvalósító rendezvényein 

        A pályázati kategória kódja: NTP-SR-15 

        A pályázat címe:„MINDEN HÓNAPBAN EGY NAP a JÖVŐ BAJNOKAIÉRT”. 
        Nyert összeg: 700.000Ft 
Igyekeztünk gyermekeinkkel megismertetni Békés város, sportolási lehetőségeit, sok 
szakosztályhoz ellátogattunk, vagy ők jöttek el óvodánkba (asztali tenisz, kézilabda 
kosárlabda, úszás, atlétika, boksz, küzdő sportok, kajak-kenu, íjászat, lovaglás, foci). 

- Sikeresen részt vettük a Közlekedési rajzpályázaton. Városi díjat nyert GÁ, HR, SZP 
megyei díjazottaink SZP, BL. 

- Készültünk a DM napvédelmi pályázatra, munkánkat naptejekkel, puzzle-val 

jutalmazták.  
- GE!- A Gondolkodj egészségesen sikeres pályázatával kiscsoportosaink 

egészségzsákokat kaptak 

- Zöld óvoda 2015 decemberében másodszorra kapta meg óvodánk ezt a minősítést. 
Célunk az Örökös Zöldóvodai cím elnyerése. 

- Holdkő alapítvány felhívására sikeres pályázatot nyújtottunk be ingyenes honlap 

elkészítésére. Új honlapunk címe: www.furkeszovi-bekes.hu. 

Rendezvények, események, programok: 
Jeles Zöld napok (Takarítási Világnap, Nemzetközi Hulladékgyűjtő nap, Komposztálás 
Világnap, Állatok Világnap, Nemzetközi gyalogló nap, Újrapapír Világnapja, Víz Világnapja, 

Meteorológiai Világnap, Föld napja, Méhek napja, Környezetvédelmi Világnap) 

Ünnepek (Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15. Húsvét, Anyák napja, Évzáró - Nagyok 

búcsúztatása, Gyereknap) 
Nagycsoportos gyermekeinket beírattuk a gyermekkönyvtárba. 
Meskete színház előadását láthattuk novemberben a Piroska és a farkas c. dramatizálást. 
Márciusban a budapesti gyermekszínház előadásában Csukás István: Ágacska c. meséjét 
nézhettük meg. Mind a kettő színvonalas élményt nyújtott gyermekeinknek.  
Novemberben nagycsoportosaink a Zeneiskola növendék koncertjét élvezhették. 
Decemberben a Szlovák önkormányzat zenés karácsonyi műsorán vettünk részt a Kulturális 
központban- Tücsök Peti műsorát tekinthették meg a gyerekek. 
Januárban ellátogattunk a Városi rendőrkapitányságra, nagy élmény volt a gyerekeknek.  
Februárban a CSEÖH (Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház) 
bábelőadással kedveskedett óvodásainknak, a mese témája a másság elfogadása volt. 
Márciusban fogápolási előadást hallgathattak meg gyermekeink egy szakember előadásában. 
Ellátogattunk a városi BOX klubba. 
Nemzeti ünnepünkön elvittük a gyermekek által készített zászlókat, virágokat az 
emlékműhez. 
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A Húsvéti hagyományoknak megfelelően húsvéti locsolkodást tartottunk. 
Májusban egyszeri alkalommal vízhez szoktató fogalakozásra vittük nagycsoportosainkat a 
városi uszodába. 
Eredményesen részt vett 3 nagycsoportos a „Versszerető óvodások” könyvtári rendezvényen.  
A Biztonságos közlekedés gyermekszemmel rajzpályázaton 3gyermek - városi díjat, 2 
gyermek megyei díjat kapott. Április 26-án felléptünk a Csaba Center színpadán a 

rajzpályázat megyei eredményhirdetésén. 
Voltunk kirándulni, május 3-án a mezőberényi Nyeregbe alapítvány lovas tanyáján, ahol a 
lovaglással ismerkedhettek a gyerekek. Május 25-én Békéscsabára a Munkácsy Múzeum 
Időszakos Vadászati kiállítására látogattunk el. Ezen a napon megtekintettük a gyulai Táj- Víz 
ház kiállítását, játszótéren játszhattak gyermekeink, piknikeztünk. A nap közösen a szülőkkel 
örömteli hangulatban telt el. 
Megtartottuk Óvodai Évzárónkat és Búcsúztatónkat 50 kis gyermek elköszönt óvodánktól. 
Gyermeknappal zártuk nevelési évünket. Igyekeztünk erre a napra sok örömteli élményt 
nyújtani gyermekeinknek (ugráló vár, tűzoltó és rendőrségi bemutató, játszóházak, arcfestés, 
népi játékok…) 
A 2015/16-os nevelési év tervezett programjai megvalósultak, gyermekeink nevelésében 
eredményes évet zártunk. 
Alapítványi szolgáltatások: Foglakozásainkra a nevelési év során végig nagy volt az 
érdeklődés, gyermekeink örömmel jártak a tehetségműhelyekbe. 

 

Tarhosi tagóvoda 
 

Szakmai munkánkat a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde óvodai Pedagógiai Programja 
határozza meg. 
Pedagógiai Programunk tevékenységkereteit intézményünk hagyományai, a jeles napjai, 
ünnepei, az évszakok változása, a természetváltozás alkotják.  
 

A gyerekek egyéni fejlettségének meghatározását a módosított Egyéni fejlettségmérő 
dokumentáció alapján végeztük. A dokumentáció a gyerekek egyéni megfigyeléséből és 
méréséből áll, előírja a családlátogatást, anamnézis készítését, valamint a szülők tájékoztatását 
évente két alkalommal gyermekük fejlődéséről a köznevelési törvénynek megfelelően. Külön 
foglalkozunk a tehetséges gyerekek egyéni fejlesztésével. 
 

2015 szeptemberétől bevezetésre került intézményünk Önértékelési Programja öt éves 
időszakra. Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint 
intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és 
a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre 
vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeit. Az éves önértékeléseket, 
a belső ellenőrzést az Önértékelési Munkaterv határozza meg. Létre hoztuk az intézményünk 
Önértékelési csoportját, melynek a Tarhosi Tagóvodából Kürti Sándorné a tagja. 
Önértékelésre, belső ellenőrzésre a Tarhosi tagóvodában a 2015/2016 nevelési évben nem 
került sor.  
 

A vegyes életkorú gyermekcsoporttal heti váltásban foglalkoztak óvodapedagógusaink. 
Nevelő, fejlesztő munkájuk során szorosan együttműködtek, közösen készítették el a nevelési 
- foglalkoztatási terveket, határozták meg a célokat, feladatokat.  
Az adott környezeti lehetőségeiket kihasználva a közvetlen tapasztalatszerzésre fektették a 
legnagyobb hangsúlyt. Megfigyeltettek, szemléltettek, kísérleteztek, teret adva a gyerekeknek 
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az önálló felfedezésre, észlelésre, érzékelésre. A feldolgozandó témákat az adott évszakokhoz, 
ünnepekhez, jeles napokhoz, zöld napokhoz igazították.  
Kiemelt területként kezelték egészséges életmód kialakítását, a mozgást. Sokat sétáltak a 
gyerekekkel a faluban, a falut körülvevő határban. Torna eszközeik, kissé hiányosak, de a 
meglévőket jól kihasználták. A napirendbe hangsúlyozott helyet kapott a mindennapos 
testnevelés. 
Előtérbe helyezték a játékos tevékenységek biztosítását, sok általuk készített fejlesztő játékkal 
gazdagították a gyerekek tevékenységét.  
Igyekeztek minél több, változatos, vizuális technikával megismertetni a gyerekeket, 
tevékenykedtek, alkottak, nagy hangsúlyt fektettek a kreativitás fejlesztésére.  
Az óvodapedagógusok és a gyerekek által készített dekorációval díszítették az óvodát, mindig 
az adott évszakhoz, aktualitásokhoz igazodva. Lehetőségeiket kihasználva csinosították, 
szépítették az óvodát, hogy minél otthonosabb legyen a gyerekek számára.   
Nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki az iskolával, az önkormányzattal, a faluval, a helyi 

vállalkozókkal, a „Start farm” dolgozóival, akikkel szinte mindennapos a találkozás.  
Az iskolával több közös programokat szerveztek, ezzel is elősegítve a leendő első osztályosok 
zökkenőmentes beilleszkedését az iskolai életmódba. 
A nevelőmunka során nagy segítséget jelent a szakképzett dajka, aki egyedül végzett minden 
kisegítő tevékenységet. 
 

A 2015/2016 nevelési évben megvalósult programok, események 

Kiemelkedő rendezvényeink a Tarhosi Tagóvodában:  
- 2016. január 26.-án kihelyezett Vezető óvónői és Önértékelési csoport értekezlet.  

Célja: Az intézmény tagóvodáinak bemutatkozása, egyéni arculat, helyi sajátosságok 
megismerése. Tapasztalatok, ötletek gyűjtése.  Látogatás a „Start farmra”. 

- 2016. április 21. Bölcsődék napja. A bölcsődék dolgozóinak kirándulása a Tarhosra. 
Látogatás az óvodában. Közösség építő tréning „Start farmon” – az óvoda 
dolgozóinak segítségével. Kirándulás a Zenepavilonba.  

szeptember: 

 

- Beszoktatás, befogadás, visszaszoktatás. 
- Mesenap a Bóbita Tagóvodában. Kirándulás Békésre.  
- Élményszerző séták a faluban és a határban, homokbányához. 

október: 
 

- Látogatás a „Start farmra” – ismerkedés a háziállatokkal, etetés, 
itatás, tojásszedés, friss tej és sajtot kóstolás. 

- Nemzetközi gyaloglónap – gyalogtúra a kastélyparkba az iskolával és 
a falu lakóival közösen. 

november:  

 

- Az egészség hónapja. Látogatás a doktor nénihez, védő nénihez, a 
gyógyszertárba. 

- Hangszerbemutató a zeneiskolába. A nagycsoportosok a békési 
zeneiskolában jártak. 

december: 

 

- A Télapó ünnepség elmaradt. A csomagot a fenyőünnepélyen kapták 
meg a gyerekek. 

- Fenyőünnep – óvodán belül fenyőfa díszítése, verselés, éneklés, 
Jézuska várás, gyertyafényes ebéd a karácsonyfa körül. A falu szintű 
ünnepségen szereplés az iskolásokkal, majd közös gyertyagyújtás a 
falu fenyőfájánál. 

január: 
 

- Az újév köszöntése, első hó örömei. 
- Kihelyezett Vezető óvónői és Önértékelési csoport értekezlet.   

február: 
 

- Farsang – tavaszváró, télűző farsangi mulatságot a szülőkkel közösen. 
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március: 
 

- Március 15. Faluszintű megemlékezésen műsoros fellépés. Saját 
készítésű zászlók elhelyezése az emlékmű körül. 

- Húsvéti készülődés – tojást festés, locsoló verseket tanulása, tojást 
keresés a csoportszobában. 

április: 
 

- Föld napja – tavaszi munkák végzése az óvoda udvarán, virágültetés. 
Bekapcsolódás a „Start farmon” végzett munkálatokba, bárány 
simogatás, földgömbbel ismerkedés, vulkánkitörés szemléltetése 
kísérlet során. 

- Bölcsődék napja. 
május: 
 

- Anyák napja – Műsor keretén belül az édesanyák, nagymamák 
köszöntése. 

- Madarak és fák napja – a Hunyadi téri Tagóvodában. Kirándulás 
Békésre. 

- Lovas kocsikázás a határba. 
- Évzáró és Ballagás – Műsor keretén belül nevelési év lezárása, a 

nagycsoportosok búcsúztatása. 
június: 
 

- Ismerkedés a rendőr munkájával. A körzeti megbízott látogatása, 
előadása a gyerekeknek. Ismerkedés a rendőrautóval a rendőrök 
munkáját segítő eszközökkel. 

- Kirándulás Debrecenbe, az állatkertbe és a vidámparkba.  
Egyéb 
programok: 

- Ovi - mozi minden hónapban egy alkalommal. 
- Színházlátogatás két alkalommal volt a békési Művelődési 

központban. 
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2. számú melléklet 

Bölcsődék gondozó – nevelő munkája 

Földvár Bölcsőde 

Gyermeklétszám: 
2015.szeptember, a Földvár bölcsőde létszáma 57 fővel indult. A 2015/2016-os nevelési év 
elején az óvodát kezdő gyermekek helyére folyamatosan érkeztek és kezdték meg a bölcsődei 
beszoktatást a gyermekek. A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való 
együttműködést helyezi előtérbe.  A gyermekeket a személyi és tárgyi környezet 
állandóságával, a gyermekek új helyzethez való fokozatos hozzászokatásával segítették a 
kisgyermeknevelők a változások elfogadását, az új megismerését, a bölcsődei szokások 
kialakulását. A folyamatos beszoktatásnak köszönhetően és az előjegyzett gyermekekkel a 
létszám 2015. december 31-re 63 főre emelkedett. 
 

A Hátrányos helyzetű gyermekek aránya és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
aránya az összes gyermeklétszámhoz viszonyítva az előző évekhez képest emelkedő 
tendenciát mutatott. Átlagosan a hátrányos helyzetű gyermekek létszáma havonta 5 - 7 fő, a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 1 - 3 fő volt. 2015. május 31.-én a 
bölcsődébe felvett gyermekek között a hátrányos helyzetű 8 fő a halmozottan hátrányos 
helyzetű 1 fő volt, akik Jegyzői határozattal rendelkeztek. 

Különleges bánásmódú gyermekek: A 2015/2016-os nevelési évben a bölcsődeorvos, 
bölcsődevezető a kisgyermeknevelők hat gyermeknél javasolták a Pedagógiai Szakszolgálat 
illetve a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottság vizsgálatát a szülők felé.  

Tárgyi feltételek: 
A bölcsődei eszközöket folyamatosan pótoljuk, az elhasználódottakat cseréljük. Ez a fenntartó 
által volt biztosítva a 2015/2016-os nevelési évben is. Segítségünkre volt a gyerekek nevelési 
- tárgyi feltételeinek bővítéséhez, biztosításához a működő alapítványunk. Az Alapítványhoz 
befolyt támogatásokat, szülői segítségeket, az adó 1%-át az elmúlt nevelési évben is a 
bölcsődébe járó gyermekeinkre fordítottuk. 

A 2015-ös nevelési év kezdetén a főzőkonyha felszerelését bővítettük. A diétás étkeztetéshez 
szükséges eszközök kerültek beszerzésre, az ahhoz történő külön tároláshoz szükséges 
szekrénnyel bővült a konyha felszerelése. 

A minőségi munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek kedvezően alakultak. A dolgozók 
kiegyensúlyozott körülmények közt, jó légkörben végezhették munkájukat   

2015/2016 nevelési év munkaterv feladatainak megvalósítása: 

A kisgyermeknevelők által vezetett dokumentációk ellenőrzése határidőre megtörtént. A 
legtöbb esetben a dokumentációk vezetése pontos, naprakész, szakszerű. Egy - két esetben 
fordult elő hogy a dokumentációk hiányosak voltak, ezek az adott határidőig pótolva lettek. 

A Szülői elégedettségi kérdőív alapján a szülők elégedettek a bölcsődei ellátással, a 
kisgyermeknevelők, a bölcsődében dolgozók munkájával. Pozitívumként, erősségként 
értékelték a kisgyermeknevelők szakmai felkészültségét, a tárgyi feltételeket, felszereltségét a 
bölcsődének. Erősségként jelent meg a Szakmai program, Bölcsődei programok és nem utolsó 
sorban a barátságos, szeretetteljes gyermekközpontú bánásmód. 
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Lehetőségként felmerült a szülők részéről több betekintés a kisgyermeknevelők munkájába. 
Ezzel a céllal is indítottuk el a Békési Újságban megjelenő cikksorozatot. A bölcsődében 
folyó szakmai munkáról minél szélesebb körben tudjuk tájékoztatni a leendő és az éppen 
bölcsődébe járó gyermekek szüleit. Kéthetente megjelenő írásokat a bölcsődevezetők, 
kisgyermeknevelők a szakmai előírásoknak, módszertani ajánlásoknak és a mindennapok 
tapasztalatai alapján ismertetik az érdeklődőkkel. 
A Dolgozói elégedettségi kérdőív értékelése a 2016. évben: 

Néhány eredmény a teljesség igénye nélkül: 
- A kisgyermeknevelő párok szívesen dolgoznak együtt. 

- Közös feladatok esetén a kollektíva jól együttműködik. 

- Az idősebb és fiatalabb munkatársak jól megértik egymást. 

A 2015-ös évhez képest a kérdésekre a válaszok a nagyon jól/jól arányából a közepesen 
jellemző arányába változtak.  

Bölcsődei szakmai munka, kapcsolatok: 

Bölcsődénkben,- a 2015/2016-os nevelési-gondozási évben- kiegyensúlyozott légkörben, az 
életkori sajátosságoknak megfelelően, szakszerű nevelésben-gondozásba részesítettük a ránk 
bízott gyermekeket. Munkánkat a szakmai programunk alapján, éves munkaterv szerint 
végeztük. Ennek megfelelően, a napirendbe ágyazott, szakszerű gondozásokon kívül, - a 

szabad játéktevékenység biztosítása mellett- nagy gondot fordítunk az évszakokhoz, 
ünnepkörökhöz kapcsolódó események megünneplésére.  

Hagyománnyá vált bölcsődénkben hogy az ünnepek köré szervezünk családi délutánokat, ahol 
kötetlen formában a gyerekek közösen szüleikkel, testvéreikkel és a csoport 
kisgyermeknevelőivel a közelgő ünnepekre készülődnek együtt. Ilyen volt 2015 
decemberében a karácsonyra, és 2016 márciusában a húsvéti ünnepekre való hangolódás 
jegyében megrendezett családi délután. Házi ünneplés keretében, a Farsangi mulatság, a 
tavasz köszöntése, a húsvéti ajándékozás, tojáskeresés jelentett nagy örömöt. 

Ősszel, szintén több alkalom is volt, amikor a hétköznapokat jeles napok megünneplésével 
színesítettük. Nagy élményt jelentett a gyerekeknek a szüret, a szőlőpréselés, az őszi 
termésekkel való ismerkedés, a termésbábok készítése. 

Július elejére szerveztük a bölcsődébe járó gyermekeinknek és családjaiknak az évben 
megrendezésre kerülő legnagyobb eseményünket, a Gyermeknapot, Családi Mulatságot. 
Ilyenkor vendégek, színes programok (ugráló vár, arcfestés és sok játéklehetőség) várják az 
érdeklődő családokat. 

Az óvodákban évek óta működő munkaközösségek szívesen vették a bölcsődei 
kisgyermeknevelők részvételét (ének munkaközösség, tehetséggondozás). 

A bölcsődei munkaközösség, munkacsoport is több alkalommal, különböző szakmai témában 
találkozott és osztották meg tapasztalataikat, az újdonságokat egymással. 

2016. április 21-én Bölcsődék Napja alkalmából a két bölcsőde, közösen a tagóvodák 
vezetőivel egy rekreációs napot szervezett. Biciklitúrával egybekötött csapatépítő szakmai 
napot tartott. A Tarhosi óvoda megtekintése után színes, ötletes játékok következtek, majd a 
nap végét a Zenepavilon látogatása zárta. 
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A bölcsődében a gyermekek napközbeni ellátása mellett az ILS Közös Igazgatású 
Köznevelési Intézmény Szakközépiskola, Szakiskola, Felnőtt képző Intézmény I. és II. 
évfolyamos kisgyermeknevelő szakos hallgatóinak biztosítja a gyakorlati helyet immár 
negyedik éve. A II. évfolyamos hallgatók a bölcsőde szakmai elvárásainak megfelelően a 
tanév végén sikeres és igen eredményes vizsgát tettek tagintézményeinkben. 

Kezdeményezésünkre a Békésen működő Védőnői hálózattal felvettük a kapcsolatot és 
háromhavonta bölcsődéinket látogatva érdeklődnek a gyermekekről. 

A Békési, Földvár Bölcsőde Csöppségeiért Alapítvány több pályázatot nyújtott be, a 
2015/2016-os nevelési évben. Ebben az időszakban nyertes pályázatunk nem volt. 

Gólyafészek Bölcsőde 

Munkánkat,  a Gólyafészek Bölcsődében, A bölcsődei nevelés-gondozás országos 
alapprogramjában meghatározottak szerint és a helyi szakmai programnak megfelelően 
végeztük. 
 

Gyermeklétszám: 

A nevelési évet 2015. szeptember 01. 31 gyermekkel kezdtük, de a hónap végére már 36 volt 
a gyermeklétszámunk. A központi beiratkozáson beíratott gyermekek számadatai azt 
mutatták, hogy a működési engedélynek megfelelően 48 gyermek nevelését végezzük ebben a 
gondozási évben is. 
 

Tárgyi feltételek alakulása: 

2015 szeptemberében a gazdasági vezető által biztosított 240 000ft-ból porcelán 
gyermektányérokat, nyomtatót, szőnyeg és kárpittisztító gépet vásároltunk valamint 
szúnyoghálós ajtókat (4db) csináltattunk a csoportszobák teraszra nyíló ajtajára. 
A közös alapítványunk számláján lévő összegből, 220 000 Ft 41,5 m2 gumilapot vásároltunk, 
melynek lerakása ősszel és tavasszal szülői támogatással és segítséggel történt. 
Az új alapítvány számláján lévő összegből 1 db. triciklit és 2 db. futóbiciklit vásároltunk. 
Az ILS tanulók után kapott pénzből az udvari kisház felújítása történt, továbbá átfestettük az 
udvari játékokat. 2016 júliusában elkészült a kerékpártárolónk is. 
 

2015/2016 nevelési év munkaterv feladatainak megvalósítása: 

A Bölcsődék 2015/2016 Munkatervében meghatározottaknak megfelelően minden hónap 
utolsó keddjén részt vettem a bölcsődei vezetői értekezleten az itt halott információkat, ill. az 
aktualitásokat a rendszeresen megtartott munkatársi értekezleten megbeszéltem a 
dolgozókkal. A nevelési évben 3 alkalommal tartottunk összevont, ill. csoport szülői 
értekezletet. 
Az ILS iskola kisgyermeknevelő szakos tanulói közül az első félévben 3 fő I. évfolyamos és 4 
fő II. évfolyamos tanulót fogadtunk. A II. évfolyamosok május 19-n sikeres gyakorlati vizsgát 
tettek. 

A bölcsődék nevelési munkacsoportjának munkaterve szerint a következő témákban 
tartottunk foglalkozásokat: 
                   Heti nevelési terv elkészítése 

                  A kiégés értelmezése és prevenciós lehetőségei a bölcsődei munkában. 
                  Manuális foglalkozás – készülődés a húsvéti családi délutánra. 
                  Mozgás jelentősége a bölcsődés korú gyermek életében. 
 

Dokumentáció ellenőrzése: 
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A csoportnapló, a Gyermek - egészségügyi törzslap, az üzenő füzet és a napi jelenléti 
kimutatás ellenőrzése megtörtént. A dokumentumok vezetését Ilyés-Fehér Szilvia 
intézményegység vezető is rendben találta: „formailag áttekinthetőek, a kisgyermeknevelő 
bejegyzései fejlődési területek szerint tükrözik a gyermek aktuális állapotát.” 

Kérdőívek: 
A szülői elégedettségi kérdőív fejleszthető területeit, ill. veszélyeit megvizsgálva, a szülői 
értekezleten részletesen ismertettem a bölcsőde szakmai programját. Az udvar füves területeit 
nem tudtuk növelni, de azon területek egy részét ahol a fa árnyékolása miatt nem nő meg a fű, 
zöld színű gumilappal burkoltuk le. Igyekszünk továbbá a szakmai előírásoknak és a 
gyermekek igényének megfelelően a lehető legtöbb időt a szabadban, az udvaron tölteni.  
A dolgozói elégedettségi kérdőív alapján kollektívánkra jellemző az együttdolgozás, a 
szakmai önmegvalósítás, segítségnyújtás, jó közérzet. A közösségi összetartozást a 
rendezvényeink közös szervezésével a feladatok megosztásával igyekeztem erősíteni.  
Kapcsolatok: 

Szülőkkel a reggeli bevételnél, ill. a délutáni hazaadásnál folyamatos a kisgyermeknevelők 
kapcsolata az információk átadása. Írásos formában a szülők negyedévente kaptak 
tájékoztatást gyermekük fejlődéséről az üzenő füzetben. Ebben az évben két 
esetmegbeszélésünk volt, ahol a gyermek ellátásával kapcsolatos kérdéseket tisztáztunk a 
szülővel, ill. a gyermek haza adásának feltételeit egyeztettük a családdal. 
Mindig szívesen és köszönettel vettünk részt azokon az óvodai eseményeken melyre 
meghívást kaptunk, általuk betekintést nyerhettünk pl. a tehetséggondozásba, óvodai 
foglalkozásokba, ünnepségekbe. A gyermekek fejlődésének nyomon követését segíti elő a 
védőnők látogatása bölcsődénkben. Ebben a nevelési évben 2 alkalommal osztottuk meg 
tapasztalatainkat a gyermekek testi-lelki egészségével, szociális körülményeivel kapcsolatban.  
Rendezvényeink: 
2015.12.04.    Télapó ünnepség 

A télapó személyesen látogatott el bölcsődénkbe és a csoportok által vásárolt játékokkal 
örvendeztette meg gyermekeinket. 
2015.12.08. Karácsonyi készülődés – családi délután 

A szülők manuális foglalkozás keretében gyermekeikkel együtt tevékenykedhettek, 
készítettek: ajtó – ablakdíszeket, adventi koszorúkat, sütöttek mézeskalácsot, hangolódtak a 
karácsonyi ünnepekre. 
2016.02.17. Farsang 

Bodrogközi Rita zenés-énekes műsorára táncolhattak gyermekeink. A farsangi fánk 
elfogyasztása után csoportszobánként különböző tevékenységet végezhettek (csúszdázás, 
ügyességi játékok, tánc).   
2015.03.31. Húsvéti készülődés – családi délután 

A karácsonyihoz hasonlóan, a húsvéti ünnepekre való készülődésen is sok lelkes és aktív 
szülő vett részt. Gyermekeikkel és szülő társaikkal együtt festettek, ragasztottak. 
Anyák napján a gyermekek, saját készítésű ajándékkal és versekkel köszöntötték 
édesanyjukat. 
2016.06.10. Gyermeknap 

A nevelési évünk zárásaként, ezen a péntek délutánon, színes programmal készültünk a 
bölcsődébe járó gyermekeink és szüleik számára. A Hevesi Imre zenés műsora után, ugráló 
vár, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, manuális foglalkozás (gipszformák festése) rendőrautó 
és különböző játékok várták a gyermekinket, úgymint: békakeresés, szerencsekerék, célba 
dobás. 
Alapítvány: 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Békés Város Bölcsődéinek 
Apróságaiért Alapítvány alapítója 2015.június 26.-n kezdeményezte, hogy beolvadjon a 
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Békési Gólyafészek Bölcsőde Gyermekiért Alapítványba. A beolvadás folyamatban, a Gyulai 
cégbíróság határozatára várunk. 
Az alapítvány honlapja is készülőben. 
Pályázatok: 
A Békési Civil Szervezetek Egyesülete által szervezett 2015 decemberében kezdődő 
Pályázatíró Tanfolyamon bölcsődénkből két fő vett részt, Oláh Éva és Zseák Lászlóné. Az ott 
szerzett sok hasznos információt igyekeznek a későbbiekben kamatoztatni. 
A Generali a Biztonságért Alapítvány által meghirdetett Szimba Intézményi pályázaton, 
bölcsődénk 150 000 Ft-t nyert, melyből a következő mozgásfejlesztő játékot vásároltuk: 
4 db. LITTLE TIKES Cozy Coupe lábbal hajtható játékot 
1 db. Gonge Óriás Folyó egyensúlyozó készletet (25 3l3m) 

4 db. játék fűnyírót 
17 db. labdát 
A Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghirdetett civil szervezetek 
támogatására szóló pályázaton 35 000 Ft-t nyertünk gyermeknapi rendezvényünkre. 
A Henkelés a Rossmann által meghirdetett „Játssz a zöldben” pályázaton a jelenlegi 

tudomásunk szerint 50 000 Ft értékű sportszer utalványt nyertünk.  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



3. sz. melléklet 
 

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde kiemelt bevételei, és a 2015. évi, 
valamint a 2016. I. félévi teljesítés 

 

ezer forintban 

 

2015. 2016. 

eredeti 

előirányzat 
teljesítés 

eredeti 

előirányzat 
I. félévi 

teljesítés 

Intézményi 
működési 

bevétel 
23 909 18 014 7 281 4 428 

Felügyeleti 
szervtől kapott 

támogatás 

418 945 443 438 460 577 233 789 

Véglegesen 
átvett 

pénzeszközök 

2 655 2 757 3 373 2 386 

Pénzmaradvány 0 861 335 3 871 

Összesen 445 509 465 070 471 566 244 474 

 

 

 

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde kiemelt kiadásai, és a 2015. évi, 
valamint a 2016. I. félévi teljesítés 

 

 
2015. 2016. 

eredeti 

előirányzat 
teljesítés 

eredeti 

előirányzat 
I félévi teljesítés 

Személyi 
jellegű kiadás 

295 436 302 097 316 045 159 062 

Munkaadót 
terhelő járulék 

85 975 87 303 91 423 46 074 

Dologi és egyéb 
folyó kiadás 

64 098 98 988 64 098 34 958 

Felhalmozási 
kiadások 

0 1 985 0 882 

Egyéb 
működési célú 

kiadás 

0 0 0 1 404 

Összesen 445 509 461 373 471 566 242 380 
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Intézményi beszámoló 
2016.09.14. 
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1. Szakmai változások 
 

1.1 Intézményi változások 
A Gál Ferenc Főiskola 2015. szeptember 1. nappal a KLIK-től átvette a Békés 
Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartói jogát. 
A fenntartó váltást a szakképzés országos átalakítása indokolta. Az ipari és 
szolgáltató jellegű képzések az NGM-hez, a mezőgazdasági képzések az FM 
gondozásába kerültek. Az intézmény képzési kínálatát és tanulólétszámát tekintve 
fele-fele arányban tartalmazta az ipari, szolgáltatói és az agrár szakképesítéseket. Ha 
a Szakképzési Centrumhoz kerül az intézmény a szakmáinak egy részét és a tanulói 
létszámának felét elvesztette volna. Az egyházi fenntartásban ez a probléma 
megoldódott, a szakmai képzés bővülése jellemezte az elmúlt évet.  
2016. július 1-vel iskolánk felvette a fenntartónk nevét. Az intézményünk új neve: 
Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. 
Az intézmény vezetésével 2016. szeptember 1-től Marton József rektori főtanácsos 
urat bízta meg a fenntartó. 
 
1.2. Szakmaszerkezet módosulása, beiskolázási tevékenység 
A Szakképzési Centrumok kialakulása, a szakképzés átszervezése, az új szakmák 
bevezetése átrajzolta Békés megye szakképzési térképét. A kialakult helyzet olyan 
lehetőségeket nyitott, amelyet az intézmény igyekszik kihasználni (pl.: 
Mezőgazdasági gépésztechnikus). Az iskolánkban folyó pedagógiai munka 
színvonala, rendezvényeink, a tanórán kívüli programjaink, a széles képzési 
kínálatunk, a rugalmas oktatásszervezés vonzóvá tette intézményünket, ami a tanulói 
létszámban is megmutatkozik. 
 
Az intézményben oktatott szakképesítések: 
 
Szakgimnáziumi/szakközépiskolai ágazati képzések: 

• Informatika 
• Mezőgazdasági gépész 

• Mezőgazdaság 
• Rendészet és közszolgálat 

• Vendéglátóipar 
 

Szakközépiskolai/szakiskolai képzés 

• Asztalos 

• Cukrász 
• Eladó 

• Hegesztő 
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• Pincér 

• Szociális gondozó és ápoló 
• Gépi forgácsoló 

• Mezőgazdasági gépész 
 

Érettségire épülő szakképzések 

• Mezőgazdasági gépésztechnikus 

• Vendéglátás szervező 
• Informatikai rendszergazda 

Újabb szakképesítésre sikerült beiskolázni a 9. évfolyamon. A gépi forgácsoló képzésben 28 
tanuló kezdte meg tanulmányait. Sajnos a Mezőgazdasági gépész szakmára jelentkező 83 
főből csak 16 jelentkezőt lehetett felvenni a korlátozott keretszám miatt.   

A tavaszi OKJ rendelet módosításával, a fenntartónk által lehetőséget kapott az intézmény új, 
a térségben keresett és a növekvő munkaerő piaci igényeket kiszolgáló szakképesítések 
hirdetésére, beindítására.  

2016 nyarán hirdetett új szakképesítéseink: 

• Rendészeti őr  

• Tehergépkocsi vezető  
• Családi gazdálkodó 

• Közszolgálati ügyintéző 

A beiskolázási időszak (június-augusztus) rövidsége miatt 2016. szeptember 1-vel 17 fővel az 
érettségire épülő Közszolgálati ügyintézőt, és 15 fővel a szakiskolások 2 éves érettségire 
felkészítő szakközépiskolai oktatását sikerült elindítani. Autósiskolai keretek között, nappali 
és esti rendszerben januárban tervezzük a fél éves Tehergépkocsi vezető képzés indítását. 

A 2017/2018. tanévben az idén indított képzések mellett – Békés és térsége munkaerő piaci 
igényeit figyelembe véve – több új szakképesítés beindítását tervezzük.  

2017/2018. tanévben indítandó új képzések: 

• Ügyvitel ágazat 

• Gépgyártástechnológiai technikus 
• Gyógypedagógiai segítő munkatárs 
• Informatikai rendszerüzemeltető 

• Irodai titkár 
• Kisgyermekgondozó, - nevelő 

• Családi gazdálkodó 
• Mezőgazdasági gépjavító 
• Számítógép- szerelő, karbantartó 
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Már az idén meghirdetjük az esti gimnáziumi képzést, amely Békés városában és a környező 
településeken is lehetőséget ad a továbbtanulásra, illetve a szakmaszerzésre. 

1.3  A tanulói létszám alakulása 
• 2015. október 1-i tanuló létszám 502 fő  

• 2016. augusztus 31-i tanuló létszám 512 fő 
• 2016. szeptember 15-i tanuló létszám 516 fő 

A tanuló létszám jelentős csökkenésére számítottunk 2016. júliusra, mert kifutottak a 2+2-es 
szakiskolai képzések, amelyek ebben az évben együtt szerepeltek a 3 éves szakiskolai 
képzésekkel. Ennek ellenére az intézmény tanulói létszáma folyamatosan emelkedik.  

Legkedveltebb képzések: 

• Rendészet és közszolgálat ágazat 
• Agrárgépész ágazat 

• Vendéglátóipar ágazat 
• Mezőgazdasági gépész 
• Gépi forgácsoló 

• Hegesztő 
• Mezőgazdasági gépésztechnikus 

• Vendéglátás szervező 
• Közszolgálati ügyintéző 
 
1.4  Osztályok számának változása 

 
• 2015. október 1-én 26 osztály 

• 2016. október 1-én 24 osztály 

Az osztályok száma a 2+2-es szakiskolai képzések kifutásával és a gazdasági okok diktálta 
osztály és csoport átszervezés miatt csökkent. 

1.5  Tanévkezdés tapasztalatai 

Az intézmény a tanévet az oktatás-nevelés és a műszaki téren is felkészülten kezdte. A 
nyáron elvégeztük a legfontosabb épület karbantartási munkálatokat, tisztasági festéseket, 
javításokat. A tantárgyfelosztás, csoportbeosztás, terembeosztás és az órarend augusztus 
31-re elkészült. A tanévkezdés feladatai között szerepelt az igazgatói program 
véleményezése és támogatása, az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program és a Munkaterv 
tartalmának támogatása, elfogadása. A Pedagógiai Program összeállításánál nehézséget 
jelentett az új kerettantervek késői megjelenése. A személyi feltételek esetén az angol 
nyelvi órák lefedése jelentett gondot. A tankönyvellátás zökkenőmentesen zajlott.  

Szeptember 1-én nagyon szépen megszervezett ünnepségen nyitottuk az új tanévet, 
amelyen Dr. Kozma Gábor rektor és Nagy József esperes úr is szerepet vállalt.  



5 

 

A rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték: 

Izsó Gábor polgármester úr, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester úr, Kálmán Tibor 
alpolgármester úr, Petróczki Zoltán Gábor úr, a Békés Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója, Dr. Csarnai Judit asszony, a Békési Járási Hivatal vezetője, Deákné 
Domonkos Julianna képviselő asszony, igazgató asszony, Dr. Lipcsei Imre dékán úr, Bíró 
Gyula igazgató úr – Szarvasi Gyakorló Iskola, Ladányi Zoltán rendőrkapitány úr, 
Mészárosné Szabó Anna osztályvezető asszony – Békés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, Kovács Andor körzetvezető, falugazdász, Durkóné Illés Bernadett igazgató 
asszony, Kádasné Öreg Julianna igazgató asszony, Koszecz Sándor igazgató úr, Dr. 
Komáromi Sándor igazgató úr, Dr. Gosztolya Ferencné intézményegység-vezető 
helyettes, Pataki László igazgatóhelyettes úr, Bálint Lászlóné tanárnő, Varga Sándor tanár 
úr, Kis Mihály igazgatóhelyettes úr, Kis Mihályné nyugalmazott munkatársunk, Varga 
László igazgató úr. Dankó Béla országgyűlési képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem 
tudott részt venni a rendezvényen, írásban küldött köszöntőt intézményünk tanulói, 
dolgozói számára, melyet tolmácsoltunk a jelenlévőknek. Ezúton is köszönjük megtisztelő 
jelenlétüket!  

 

2. Gazdasági helyzet, az ingatlanok állapota 
 

2.1 Az intézmény finanszírozásának biztonsága 
Az intézmény működését az alapfeladat ellátására kapott állami normatívából, a 
működésre szánt kiegészítésből, és a saját bevételekből kell megoldani. Az ezen 
felüli, többletkiadásokra szánt összeget a Gál Ferenc Főiskola által adott fenntartói 
hozzájárulás biztosította. 
 

2.2 Ingatlan felújítások, fejlesztések 
Az ingatlanjaink állapota – a folyamatos karbantartási munkálatok ellenére – 
elhasználódott és kritikus állapotban van. Nagyon hiányzik egy átfogó külső és belső 
felületeket érintő felújítás, energetikai korszerűsítés. Ezt a problémát felmérve a 
fenntartónk 2016. év tavaszán beadta az EFOP-4.1.1-15 épületkorszerűsítésre 
vonatkozó pályázatot, mintegy 400.000.000 Ft. összegben. További fejlesztések is 
történtek. Cukrász képzésünk az alapismeretek elsajátítását segítő gyakorlóteremmel 
bővült, új eszközöket, felszereléseket vásároltunk. Mezőgazdasági gépész képzés 
esetében az előző évek során leromlott gépparkot fenntartói segítséggel felújítottuk, 
mezőgazdasági és mezőgazdasági gépész oktatásra, bérmunka vállalásra ismét 
alkalmassá tettük.  
 

2.3 Az eszközállomány változása  

TIOP 1.1.1.-12/1-2012-0001 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a 
közoktatásban pályázat keretében 9 db interaktív tábla és projektor, 4 db hordozható 
projektor, 27 db laptop, 20 db tablet, 16 személyi számítógép került beszerzésre. Az 
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egyik informatika teremben komplett hálózatfejlesztést valósítottunk meg. A TIOP-
1.1.3-12/1 „Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban” pályázatból vásárolt 
13 db CISCO Access Point router segítségével az iskola telephelyeinek épületeiben 
teljes mértékben elérhetővé vált az internet. Az Informatikai rendszergazdák 
gyakorlataihoz kialakításra és felszerelésre került a demonstrációs terem. A Kreatív 
ipar- médiaszakkör eszköztára 370 000 Ft értékű, komoly teljesítményű 
fényképezőgéppel bővült. A fejlesztések jelentős mértékben hozzájárultak az oktatás 
digitális területen történő javulásához. Gépjárműparkunk egy üzembiztos Suzuki 
Swift személygépkocsival bővült, ezzel is segítve a vezetői és intézményi  
kapcsolattartást a környékbeli stratégiai partnerekkel, külső gyakorlati 
képzőhelyeinkkel, támogatóinkkal,  vállalkozókkal, önkormányzatokkal, gazdasági 
kamarákkal, szülőkkel, családsegítő és ifjúságvédelmi szervekkel.  

 

3. Személyi változások 
 

3.1 Pedagógus létszám változása  
Az 2016/2017. tanévet 53 pedagógus munkatárssal kezdtük meg. A képzés általános 
és szakmai színvonala érdekében a speciális tantárgyakat óraadó kollégákkal látjuk 
el. Minden óra lefedett, a fejlesztő foglalkozások a törvényi előírásoknak megfelelően 
gyógypedagógusok bevonásával történik. A Gál Ferenc Főiskola fenntartásában 
működő SZEGEPI továbbképzéseket szervez kollégáinknak, többek között 
konfliktuskezelés, digitális világ veszélyei és tanulás módszertani témákban. Az 
intézményünk feladata a Gál Ferenc Főiskolán indított agrár-mérnöktanár képzés 
szakmai gyakorlati oktatás megszervezésének biztosítása. 
 

3.2  Nevelő-oktató munkát segítők létszámának alakulása 
Az intézményben a tavalyi évben 4 fő segítette közvetlenül a pedagógiai munkát. Az 
idén az iskola titkárok számát tudtuk 1 fővel növelni, illetve a könyvtárosi feladatokat 
szeretnénk szakemberrel betölteni az ősz során, így 6 főre növekedne a létszám.  
 

3.3 Technikai munkaerő alakulása 
A 2015. évi gazdasági mutatók arra kényszerítették az intézményt, hogy szervezze 
újra az ellátandó feladatok körét. Ezen a területen munkakörök szűntek meg, illetve 
feladatokat csoportosítottunk át. A könyvelést a bérszámfejtést stb. központilag, 
könyvelő cégen keresztül oldjuk meg. A tangazdasági munkákat teljes mértékben a 
szakoktatók és a tanulók látják el. A karbantartási és az adminisztratív feladatok 
átszervezésre kerültek. A tarhosi állattartó telep visszaadása Békés Város 
Önkormányzatának újabb megtakarításokat jelentett intézményünknek. Az 
intézkedések során az iskola likviditási eredményei jelentősen javultak. 
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4. Az intézmény együttműködése az önkormányzattal 
 
Az iskola és az önkormányzat között példaértékű együttműködés alakult ki. Az 
önkormányzati és városi rendezvényeken, ünnepségeken, kiállítás megnyitókon 
rendszeresen jelen vagyunk. Aktívan részt vettünk a „Zártkert revitalizációs” 
programban, a vendéglátóipari tanulóink közreműködnek a rendezvények 
lebonyolításában.  Médiaműhelyünk diákjai hangosításban jeleskednek. A 
Madzagfalvi Napokon színvonalas kiállításokkal, színes bemutatókkal öregbítjük a 
város hírnevét. Iskolánkban tanul a város diák alpolgármestere. A CLLD programban 
a helyi akciócsoport tagjai vagyunk, közös programokon dolgozunk együtt az 
önkormányzat és Békés város intézményeinek munkatársaival. A  „Tanuljunk 
demokráciát” programsorozat keretében minden évben tanulóink meglátogatják az 
önkormányzatot, betekintést nyernek az ott folyó munkába.  
Szeretettel hívjuk és várjuk rendezvényeinkre, ünnepségeinkre Békés város vezetőit, 
az önkormányzat és a békési intézmények munkatársait.   
 
A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 
szerves részét képezi a város életének. A Szeged-Csanádi Egyházmegye, 
fenntartónk a Gál Ferenc Főiskola, az intézmény vezetőinek, munkatársainak, 
tanulóinak és a szülői közösségének jövőbeni törekvése is az, hogy az 
együttműködést fenntartsa, szélesítse és még hatékonyabbá, hasznosabbá tegye 
Békés városa és a térség fejlődése, élhetőbbé és vonzóbbá tétele érdekében. 
 
 
 
Békés, 2016. szeptember 15.  
 
 
 
 
         Marton József 
              igazgató 
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1. Bevezetés 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Viszonylag zökkenőmentesen indult be a 2015/16. tanév, bár a 2015. őszén az 1. 

évfolyamon induló négy párhuzamos osztály elhelyezése komoly problémát okozott.  

Megköszönöm Békés város Önkormányzatának, hogy a Durkó utca 19. sz. alatti szolgálati 

lakást korábban rendelkezésünkre bocsájtotta. Így mentesíthettünk két termet újabb alsó 

osztályok számára. 

Évek óta növekszik az iskola tanulólétszáma. Ez elismerés, de egyben új kihívás is.  

Az éves munkaprogramban megfogalmazott célokat megvalósítottuk, iskolánk tanárai és 

diákjai egyaránt szép eredményeket értek el. Számtalan program, siker és kiváló eredmény 

született. Tanítványaink méltó szereplésükkel példát mutattak társaiknak – öregbítve ezzel 

iskolánk, városunk, tankerületünk jó hírnevét. 

Az AMI a tanév során szintén kiemelkedő eredményeket ért el. Nagyszerű koncerteknek, 

vizsgaelőadásoknak, versenyeknek, látványos néptánc bemutatóknak lehettünk vendégei és a 

produkcióknak elismerően tapsolhattunk ebben a tanévben is. Az éves munkatervben 

megfogalmazott célokat a tagintézmény maradéktalanul megvalósította. Kapcsolatait más 

intézményekkel (az óvodákkal, a város általános iskoláival, a megye alapfokú művészeti 

iskoláival, valamint kulturális intézményekkel) tovább erősítette. Békés városa és civil 

szervezetei is számíthattak a zeneiskolára és tanáraira. A 2015/2016-os tanév különleges volt 

az AMI életében. 50 éve, hogy megkezdődött városunkban az alapfokú művészeti 

oktatás. Ebből az alkalomból az ősz folyamán több napos rendezvénysorozatot szerveztünk. 

 

Összességében elmondható, hogy a tanév legfőbb célja az elmúlt tanévben is az volt, hogy a 

felnőtt- és gyermekközösségekben jó hangulatú, színvonalas munka folyjék. Közös 

rendezvényeink látogatottak, sikeresek. Jó kapcsolatot ápolunk a szülői közösséggel. 

Érdeklődnek munkánk iránt, elismerik azt. Tovább építettük jó kapcsolatunkat az óvodákkal, 

a város és tankerület általános iskoláival, a középiskolákkal, valamint kulturális 

intézményekkel, civil szervezetekkel. Erre azok a pályázati lehetőségek is kiválóan 

alkalmasak voltak, amelyeket a pedagógusok megírtak, megnyertek és sikeresen 

megvalósítottak. 
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A 2015/2016-os tanévben is sok támogatást, segítséget kapott iskolánk. Az eredményes 

munkához a legszükségesebb feltételek biztosítottak voltak.  

 

Megköszönöm a Békési Tankerület vezetőjének, Kis Eszter igazgató asszonynak és 

munkatársainak a segítő együttműködést.  

Köszönetet mondok Békés Város Önkormányzatának, külön Izsó Gábor polgármester 

úrnak, iskolánk intézményi tanácsának elnökének, a Városgondnokság vezetőjének, Szász 

Istvánnénak, valamint mindazoknak, akik valamilyen módon támogatták iskolánkat, 

segítették munkánkat. 

Megköszönöm a szülői segítséget, továbbá azoknak a vállalkozóknak, művészeknek a 

támogatását, akik hozzájárultak az iskolánk eredményes működéséhez, ill. tárgyi feltételeinek 

javításához. 

 

Köszönöm a Hepp családnak is, hogy a tanév során figyelemmel kísérték iskolánk életét, 

látogatták rendezvényeinket. 
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2. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola elmúlt 
tanévéről 
 

Egyetlen állami fenntartású iskola (KLIK - Békési Tankerülete) vagyunk a városban, a 

beiskolázási körzetünk széles. Működtetőnk Békés Város Önkormányzata.  

Intézményünk neve: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 

Az elmúlt tanévben az intézmény szervezeti és vezetői struktúrájában változás nem 

történt. A 2013 augusztusában kinevezett igazgató (Deákné Domonkos Julianna) munkáját 

továbbra is 3 igazgatóhelyettes (Hegedűsné Kocsis Ildikó, Nagyné Hidvégi Mária, Barna 

Zoltán) és 2 tagintézmény-vezető (Szerencsiné Szabó Anna és Bagoly László) segítette.  

 

2.1. Személyi és egyéb változások 

 

· 2015. szeptember 1-jétől 4 pedagógussal növekedett a Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola tantestületének létszáma: 

Riglerné Urgyán Diána tanítónő az alsó tagozatunkon kezdte meg munkáját. A felsős 

napközis csoportok vezetése mellett Iszlainé Boldizsár Enikő tanítói, Marton 

Laurinyecz Éva tanári, Molnár Sándorné fejlesztő tevékenységet végzett 

iskolánkban.  

· Az előző évhez hasonlóan Köröstarcsán is tanított 2 kollégánk. 

· Szeverényi Barnabás tanár úr magyar nyelv és irodalmat tanított felső tagozaton, 

óraadóként 

· Az AMI-ban szintén több óraadó kolléga segítette munkánkat.  

· Az előző tanévben 3 (2+1) iskolatitkár és 3 pedagógiai asszisztens, 1 fő rendszergazda 

mellett közcélú segítőink is voltak.  

· A portási teendőket végre státuszban lévő munkatárs látta el. 

· A takarítást és karbantartási feladatokat Szász Istvánné (Városgondnokság) irányítása 

mellett végezték munkatársaink. A pénztárosi teendőket az elmúlt évben szintén a 

Városgondnokság munkatársa végezte. 

· 2016. április 4-én kiszervezésre került a konyha. A gyermekétkeztetést a 

Junior Vendéglátó Zrt. látja el. 

· Az elmúlt évben konyhánk több alkalommal bekapcsolódott a Hétkrajcár 

Gyermekétkeztetési Programba. A konyhai dolgozókon kívül pedagógusok is részt 

vettek a szervező munkában. 
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2015. szeptember 1-jétől a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskolában ismét 1 tanulócsoporttal több indult.  

A tanévben az első, második, harmadik és a hetedik évfolyamon három helyett 4 

párhuzamos osztály tanult. A megnövekedett tanulólétszám miatt a KLIK-től kértünk és 

kaptunk a tanév kezdetén új bútorokat, valamint táblát az 1. d osztály számára.  

Az 1., 2., 3. évfolyamon tanuló diákok ingyenesen jutottak tankönyvekhez (állami támogatás). 

 

Tanév közben jó néhány tanulót vettünk fel és vettünk át más iskolákból.  

Folyamatos az érdeklődés intézményünk iránt. Tanulólétszámunk emelkedésével kinőttük az 

intézményt, új telephelyigény mutatkozott. A mindennapos testnevelés bevezetése óta a 

tornatermünk az eddiginél is zsúfoltabb lett (bár a Békési Uszoda, mint lehetőség enyhített a 

gondokon). 

 

Békés Város településfejlesztési projektjében új tornaterem építése is szerepel; bizakodva 

várjuk a pozitív fejleményeket.  
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3. Gazdasági helyzet, ingatlanok állapota 

 

Iskolánk pénzügyi-gazdasági lehetőségei erősen korlátozottak. Miközben fenntartónk a KLIK, 

működtetőnk a Városgondnokság, a rendszeres kiadások és dologi támogatások így 

megosztottan, két helyről érkeztek. Intézményi/autonóm költségvetés hiányában minden 

kiadás csak jelentős adminisztratív munka árán valósulhatott meg. 

Köszönetet mondunk Békés Város Önkormányzatának nagylelkű támogatásáért, mellyel 

minden évben támogatja a Heppiskola Gyermekeiért Alapítványt és a Muzsikáló 

Gyermekekért Alapítványt.  

Szintén nagy segítség volt, hogy Békés Város Önkormányzatának több tagja is felajánlotta 

tiszteletdíját. A helyi vállalkozókkal is jó kapcsolatban állunk, gyakran érkezik anyagi és 

tárgyi támogatás, melyet szívesen és köszönettel fogadunk (festés, bútorok, játékok, 

televízió). 

 

Óriási segítséget jelentett 2016 tavaszán az államilag megítélt, központi 50. 000 Ft-os 

támogatás (április, május, június), melyet minden KLIK által fenntartott intézmény igénybe 

vehetett.  

2016 februárjában a TIOP-1.1.1.1-15/1-2015-0001 pályázat keretében iskolánk modern 

gépparkkal lett felszerelve: 

· 27 db DELL Optilex 3020 típusú Windows 10 Education operációs rendszerrel 

telepített számítógép  

· 6 db DELL E2216H és 8 db HP Pro Display P222VA monitor 

· 1 db DELL POWEREDGE T20-as szerver 

· 5 db HP ARUBA 2530246 típusú Switch 

 

A 2016. augusztus 30-án átadott Bajza utcai épület kialakításához Békés Város 

Önkormányzata 20 millió forint támogatást nyújtott. Ebből a belső felújítást-átalakítást, falak 

áthelyezését, festést eszközölni tudtuk. 

Mindkét tanévben megfelelő előkészületek (festés, javítások) után rendben elkezdődhetett a 

nevelő-oktatómunka. A központi iskola épületének állagmegóvása, karbantartása folyamatos 

munkát igényelt. A Durkó utcai épületben logopédiai foglalkozás, hitoktatás, szolfézs-oktatás 

és tanítási óra egyaránt zajlott.  

2017. január 1-jétől a fenntartás és működtetés egy kézbe kerül. A jövőben igényeinket, 

kéréseinket a Gyulai Tankerületi Központ felé továbbíthatjuk. 
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4. Személyi feltételek, statisztikai adatok 

 

A József Attila utcai épületben a 2015/16. tanévben az október 1-jei statisztika alapján 656 

diákunk tanult. (Az alsó tagozaton: 15 tanulócsoportban 329, a felső tagozaton: 13 osztályban 

327 diák). Magántanulóink száma: 2 fő (1 alsós, 1 felsős) volt. A 2015/16-os tanévben 4 első 

osztályban 83 diák kezdte meg tanulmányait (számított osztálylétszám: 86 fő). 

 

4.1. Visszatekintés  
 

Egy évvel korábban, a 2014. okt. 1-jei adatok alapján a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 

és AMI tanulói létszáma:  

 

Az általános iskolában:        695 fő 

(659 fő Dr. Hepp F. + 17 fő Sportiskola + 19 fő Tarhos) 

Osztályok száma:            28 osztály 

Művészetoktatásban résztvevők száma:       455 fő 

Iskolánk tanulólétszáma:                  1150 fő 

 

Az eltérés így mindösszesen 39 fő. 

Azt figyelembe kell venni, hogy 2014/2015-ben még külön sportiskolai osztályunk (8. s) is 

volt, amelyet még jogelődünk, a Békési Kistérségi Iskola indított. 

 

Pedagógusok: 
 

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában 63 főállású pedagógussal kezdtük meg a 

2015/2016-es tanévet. 

A Tarhosi Tagintézményben 3 főállású pedagógus látta el a nevelő-oktató munkát. Napközis 

feladatokat 1 kolléganőnk végzett. Óraadóként az „anyaiskolából” két kolléga járt ki 

rendszeresen órát adni. 

Az AMI-ban 12 fő (állandó) teljes munkaidőben foglalkoztatott kolléga, valamint 

részmunkaidős és óraadó kolléga is tanított. 

 

4.2. A 2015/2016. tanév végi statisztikája alapján a tanulmányi eredmények 

 

Intézményünkben 111 tanuló ért el kitűnő tanulmányi eredményt.  

Jeles tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet 81 tanuló. 89-en tantestületi dicséretben (3 

vagy annál több igazgatói dicséret) részesültek. 
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Dicséretek 
 

Elmarasztalások 

Igazgatói dicséret  319 esetben 
  

Igazgatói 
figyelmeztetés  

15 esetben 

          

Osztályfőnöki dicséret  120 esetben  
  

Osztályfőnöki 

figyelmeztetés   
74 esetben 

Tanulmányi eredményességgel összefüggő egyéb adatok 

1 vagy 3 tantárgyból bukott tanulók száma   Évismétlésre bukott tanulók száma 

10 fő   3 fő 

 

Iskolai tanulmányi átlag:  4,15 

 

Az elmúlt tanévben is jutalmaztuk azokat a nyolcadikos tanulókat, akik kimagasló 

eredményeket értek el tanulmányaik és a sport területén. 

 

A 2015/16. tanévben tantestületünk Dr. Hepp Ferenc díjat adományozott Durkó Judit 8.a 

osztályos tanulónak. A ballagáson a Hepp Ferenc díjat a Hepp család képviseletében Hepp 

Judit és Hepp Klára adta át.  

2015/2016. tanév további kitüntetettjei:  

„Kiváló diákja” Oláh Kristóf  

„Jó tanuló, jó sportolója” Perdi Zsombor, Karsai Csaba 

  „Jó sportolója” Kis Bernadett, Klement Ildikó és Horváth Zénó 

  „Kiváló szavalója” Varga István 

  „Kiváló matematikusa, környezetvédője” Farkas Tünde 

  „Kiváló környezetvédője” Nagy Nikolett 

  „Kiváló stúdiósa” Kiszel Pál  

 

A díjazottakat a Heppiskola Gyermekeiért Alapítványa és magánszemélyek támogatták. 

Minden évben könyvvel jutalmazzuk azokat a tanulókat, akik kiválóan, kitűnően teljesítették 

a tantervi követelményeket. A könyvek megvásárlását a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ és a Heppiskola Gyermekeiért Alapítvány támogatta.   
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5. A 2016/2017-es tanév kezdetén 

 

Különleges esztendő elé nézünk. 

Az 1978-as földrengés után a 3. Sz. Általános Iskola számára új iskolát építettek a József 

Attila u. 12. sz. alatt. Akkori igazgatónőnk, Laborczy Aladárné hihetetlen lendülettel és 

szeretettel segítette a munkafolyamatot. Tisztelettel emlékezünk rá.  

Az átadás 35. évfordulóját ünnepeljük e tanév kezdetén.  

5 esztendő múlva, ma éppen 30 éve döntött úgy iskolánk, hogy felveszi, és azóta is büszkén 

viseli Dr. Hepp Ferenc nevét. 

Ezelőtt 5 évvel pedig több mint félmilliárd forint pályázati forrásból megújult iskolánk. 

2016 decemberében emlékünnepséget és emléktábla-avatást tervezünk a hármas évforduló 

alkalmából. 

 

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában 66 főállású pedagógussal kezdtük meg a 

2016/2017-es tanévet. Ebből két kolléga GYES-en van. A Tarhosi Tagintézményben 4 

főállású pedagógus látja el az oktató-nevelő munkát. Óraadóként szintén 3 kolléga segíti 

munkájukat. Az AMI-ban 13 fő (állandó) teljes munkaidőben foglalkoztatott kolléga, 

valamint részmunkaidős és óraadó kolléga is ellát feladatot. 

 

5.1. Új kollégák a 2016/2017-es tanévben:  

 

· a József Attila utcai épületünkben Tarkovács Gréta tanítónő a 3. c osztályban Vidáné 

Endrődy Ildikó helyére lépett. Geletei László angolt tanít a felső évfolyamokban.  

· A Bajza utcai épületünkben Varsandán Áron pályakezdő kolléga tanító – gyakornok 

kezdte meg munkáját.  

· Tarhoson szintén gyakornokként tanítói feladatot lát el Lévainé Kis Adrienn. 

· Az AMI-ba Hankó Tamás – néptánctanár és Bíró Tamás trombita szakos tanár 

érkezett.  

· Andódyné Németh Andrea zongoratanárnő GYES-ről visszatért, 12 órában tanít. 

· Néhány kolléga nem csak az „anyaiskolában” tanít: Samu Hedvig Kamuton, 

Marton Laurinyecz Éva Muronyban, Király Gyula Köröstarcsán, Borosné Kiss Rebeka 

és Szabó Ágnes Tarhoson is tanít. Az AMI pedagógusai is vállalnak más településen 

tanítást (Kamuton, Mezőberényben, Vésztőn és Gyulán).  
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· Óraadó tanárként Szabóné Uhrmann Zsuzsanna ének-zene tantárgyat, Szeverényi 

Barnabás tanár úr idén is magyar nyelv és irodalmat tanít két osztályunkban. Durkóné 

Erdei Edit logopédiai foglalkozásokat tart.  

· GYES-ről tért vissza Szabados Éva tanítónő, aki régi osztályában (a jelenlegi 4. b) 

folytatja munkáját. 

· Ebben az évben konduktor és gyógypedagógus is segíti munkánkat. 

· Idén 3 (2+1) iskolatitkár, 3 pedagógiai asszisztens és 1 laboráns mellett közcélú 

segítőink is vannak. 

· A portási teendőket Somlyai Imre és egy közcélú munkatárs, Sándor Margit látja el.  

· A pénztárosi feladatokat ebben az évben is Olláriné Csapó Anna végzi. Ebben a 

tanévben is keddenként lehet az étkezési térítési díjakat befizetni. 

 

A Pedagógusok Szakszervezete a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola alapszervezetét 

eredményes szakszervezeti tevékenységének, magas színvonalú oktató-nevelő munkájának 

elismeréseként Eötvös József-emlékplakett kitüntetésben részesítette, melyet az iskola 

2016. március 15-én, az 1848-49-es Forradalom-és szabadságharc ünnepén vehetett át. 

 

2016 júniusában Pedagógus Nap alkalmából Királyné Fehér Ágnes tanárnő 40 éven át 

tartó lelkiismeretes munkájáért Németh László-díjat vehetett át Budapesten. 

 

5.2. Nyáron történt: 
 

· 2016. június 24-én a Békés-Tarhosi Zenei Napok keretében „Aggodalmak Kodály 

ügyben – Új utak keresése az ének-zene oktatásban” címmel (akkreditált) ingyenes 

pedagógus továbbképzést szerveztünk a Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport-és 

Turisztikai Központ kápolna termében. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és 

AMI társrendezői és támogatói a következők voltak: Békéscsabai Pedagógiai 

Oktatási Központ (POK), Békés-Tarhosi Zenebarátok Köre és a Nefelejcs Békési 

Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület. 

· 2016. július 5-10-ig a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és AMI intézményvezetője 

meghívást kapott a Magyar Olimpiai Akadémia Erdélybe szervezett tanulmányútjára 

(Kolozsvár – Marosvásárhely – Csíkszereda – Brassó – Arad). 

· 2016. július 31-én intézményünk vezetője látogatást tett Dr. Hepp Ferenc sírjánál 

Budapesten, a Farkasréti temetőben, ahol elhelyezte az emlékezés virágait. Névadónk 

fiára is emlékeztünk, aki azon a napon lett volna 70 éves. 
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· 2016. augusztus 6-án Szerencsiné Szabó Anna a Tarhosi Tagintézményünk 

vezetője sok éven át végzett kiemelkedő szakmai munkája, a Tarhoshoz való hűsége 

elismeréseként „Tarhos Díszpolgára” kitüntetésben részesült. 

· 2016. augusztus 20-án Fejes Antal az AMI nyugalmazott igazgatója, a Békés 

Megyei Szimfonikus Zenekar szólamvezetője, értékadó munkája elismeréseként 

„Magyar Arany Érdemkereszt” kitüntetést vehetett át. 

· 2016. augusztus 30-án a Bajza utcai iskolaépület avatóünnepségére került sor, 

melyet megtisztelt jelenlétével (Békés város vezetői mellett) Kis Eszter – a Békési 

Tankerület leköszönő igazgatója, valamint Teleki-Szávai Krisztina – a Gyulai 

Tankerületi Központ igazgatója. 

· 2016. augusztus 31-én érkezett a jó hír, mely szerint a Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola akkreditációs kérelmét a Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége által felkért Akkreditációs Bizottság elfogadta. Ezáltal az 

iskola az Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím és a logó használatára jogosult. A 

három évre szóló, az akkreditáció eredményét igazoló dísztábla átadására 

várhatóan 2016. október 1-jén kerül sor Budapesten. 

 

5.3. Tanévelőkészítés-tanévkezdés 

 

Iskolánk nevében nem, szervezeti-és vezetői struktúrájában viszont változás történt a nyár 

folyamán. Három vezető pozícióban is változás történt: Vidáné Endrődy Ildikó általános 

helyettesi megbízást kapott, Samu Hedvig a felső tagozatot irányítja. A Tarhosi Tagiskola új 

megbízott vezetője Kovács-Szabó Eszter.  

(A Bajza u. 1. szám alatt telephelyi koordinátor lett Fesető Eszter, 2. d-s osztályfőnök.) 

Az új épületben 56 tanuló került elhelyezésre (2. d, 3. d, 4.d). 

 

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2016/17. tanév 

előkészítését az intézmény Beiskolázási ütemterve szerint végezte. Az iskolai és alsó 

tagozatos munkatervben egyaránt kiemelt feladatként kezeltük az óvoda- iskola átmenet 

megkönnyítését a kisgyermek és szülője számára egyaránt. 

Kollégáink és az óvónők kapcsolattartása rendszeres, egymás rendezvényeit látogatjuk. Jó 

néhány óvodai esemény a Dr. Hepp Ferenc Iskolában zajlik (farsang, ballagás, 

sportrendezvények). Igazgató Asszony és a tagóvodák vezetői a beiskolázással kapcsolatos 

információkat átadták, korrekt tájékoztatást nyújtottak az elmúlt években a szülők felé. 

Valamennyi program a jelzett időpontban megtörtént.  
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A beiskolázást előkészítő programok látogatottsága alapján világossá vált, hogy az új 

tanévben reálisan mindösszesen 3 első osztály indulhat.  

 

A 2016/17-ös tanévben a 3 első osztályban 74 elsős kisdiák kezdte meg tanulmányait. A 

felsőbb évfolyamra a nyár folyamán 22 új diák érkezett (ebből Tarhosról 7 fő). 

 

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. szeptember 15-i 

tanulólétszáma:  

 

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola (József Attila 12.):     660 fő  

(alsó: 328 fő, melyből 56 fő a Bajza u. 1. sz. alatt, felső: 332 fő) 

Tarhosi Tagiskola:             18 fő 

AMI: Zeneművészet:         193 fő 

Táncművészet:          194 fő 

Két tanszakos növendékek:            42 fő 

Összes tanulólétszám:                1107 fő 

 

 

 

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy iskolánk tanulója, Aleksza Lili (8. c)  

a Madzagfalvi Napokon 2016. szeptember 10-én Ifjúsági-díjat vehetett át. 

Ezzel övé a 2016/2017. tanév első elismerése. 

  





Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 

VERSENYEREDMÉNYEK – 2014/2015. tanév 

SPORTVERSENYEK 
 

verseny neve hely. tanuló(k) O. felkészítő(k), edző(k) 

Tájfutás - megyei 

2. Csarnai Ádám 4.c 

Veres Zsolt 

2. Kiss Hanna 3.a 

3. Simon Fiola Máté 3.b 

5. Somlyai Gergő 4.c 

5. Juhos Csenge 5.B 

Országos Diákolimpia Kajak-Kenu 9. Pardi-Kiss László 6.C Dobi István 

Kállai Jenő Emlékverseny 1. Iskolai csapat  

Puskás Károly,  

Samuné Nagy Katalin,  

Karácsné Sárközi Dóra 

II. Dr. Hepp Ferenc Gyermek 

Kosárlabda Kupa 
2. Kosárlabda csapat  Hegedűs Ferenc 

XXVI. Molnár Miklós Nemzetközi 
Kosárlabda Kupa - Leány 

3. Kosárlabda csapat  Hegedűs Ferenc 

Békéscsaba Kosárlabda Évzáró Kupa 3. Kosárlabda csapat  Hegedűs Ferenc 

Dobd a kosárba! Országos döntő 
Továbju-

tott 

Kosárlabdacsapat  3-

4. oszt. 
 Hegedűs Ferenc 

Országos Kosárlabda bajnokság  
3. sz. régió 

6. Kosárlabdacsapat U11  Hegedűs Ferenc 

Országos Kosárlabda bajnokság  
3. sz. régió 

3. Kosárlabdacsapat U12  Hegedűs Ferenc 

Fiú Diákolimpia országos elődöntő  
3. korcsoport 

3. Kosárlabdacsapat  Hegedűs Ferenc 

Leány Diákolimpia elődöntő  
3. korcsoport 

4. Kosárlabdacsapat  Hegedűs Ferenc 

OTP Junior Adidas Streetball 

Challenge 

1. 

Békési Heppes Csajok 

Csökmei Petra, Dankó Réka,  
Polgári Melinda, Vida Borbála 

Hegedűs Ferenc 

2. 

Békési Heppes Gladiátorok  

Barna György, Kónya László,  
Körözsi Vencel, Sajgó Lajos 

Hegedűs Ferenc 

3. 

Békési Heppes Szöcskék   

Nagy Balázs, Petrus Levente, 
Szabó Gyula Richárd 

Hegedűs Ferenc 

Atlétika többpróba I. kcs. - Leány 1. 

Baji Dóra 3.a,  
Tóth Cintia 3.a,  
Zsibrita Vanda 2.a,  

Mészáros Zóra 2.a,  
Kiss Hanna 3.a,  

Gólya Réka 3.a 

Veres Zsolt,   

Bondárné Takács Judit 



Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 

VERSENYEREDMÉNYEK – 2014/2015. tanév 

 SPORTVERSENYEK 
 

 

  

verseny neve hely. tanuló(k) felkészítő(k), edző(k) 

Atlétika többpróba II. kcs. - Leány 4. 

Bondár Lilla 4.a,  
Szabó Boglárka 4.b,  
Bartyik Viktória 4.c,  
Csatári Gabriella 4.c,  
Szalkai Bianka 4.c,  

Öreg Mónika 4.c, 

Puskás Károly,   

Samuné Nagy Katalin, 

Mucsi Zsófia 

 Atlétika többpróba II. kcs. - Fiú 4. 

Nagy Balázs 4.a,  
Petrus Levente 4.a, 

Tarkovács Olivér 4.a,  
Csarnai Ádám 4.c,  
Medve Ádám 4.c,  
Fekécs Szilárd 4.b 

Puskás Károly,   

Samuné Nagy Katalin, 

Mucsi Zsófia 

Mezei Futás I. kcs. – Leány 4. 

Kiss Hanna 3.a,  

Zsibrita Vanda 2.a, 

Mészáros Zóra 2.a,  
Baji Dóra 3.a,  
Fábián Lara 2.a 

Veres Zsolt 

Mezei Futás II. kcs. - Leány 4. 

Bondár Lilla 4.a,  
Csatári Gabriella 4.c,  
Lovas Laura 5.a,  

Öreg Mónika 4.c,  
Kovács Lídia 4.a 

Veres Zsolt 

Játékos Sportvetélkedő - megyei 1. Iskolai csapat 
Puskás Károly,  
Samuné Nagy Katalin 

Farsang Kupa  Labdarúgás II.kcs. 3. Iskolai csapat Puskás Károly 

Farsang Kupa  Labdarúgás III.kcs 3. Iskolai csapat Puskás Károly 

Diákolimpia Labdarúgás I-II-III. kcs. 3. Iskolai csapat Puskás Károly 

Kakaó Kupa Labdarúgás II.kcs. 2. Iskolai csapat Puskás Károly 

Kakaó Kupa Labdarúgás III.kcs. 1. Iskolai csapat Puskás Károly 

Kakaó Kupa Labdarúgás IV.kcs. 1. Iskolai csapat Puskás Károly 

Kakaó Kupa Labdarúgás III-IV.kcs. 

Lány 
5. Iskolai csapat Puskás Károly 

Játékos Sportvetélkedő  
Országos elődöntő 

3. Iskolai csapat 
Puskás Károly,  
Samuné Nagy Katalin 

Országos diákolimpia Kajak- Kenu 2. 
Józsa Vendel 6.c,  
Bohus Tamás 6.c 

Dobi István 

Országos diákolimpia Kajak- Kenu 3. 
Szigeti Béla Norbert 5.a, 

Rigler Erik 3.b 
Dobi István 
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Verseny neve hely. Tanuló O. Felkészítő(k) 

Mesehét - Mese illusztráció 1. Bondár Lilla 4.a Inokai Éva 

Orchidea-Pangea  

matematika verseny 

1. Makkai Máté 4.b Mucsi Zsófia 

1. Román Ágoston 3.a Bondárné Takács Judit  

1. Bátóczki Fruzsina 4.b Mucsi Zsófia 

1. Kónya László 5.C Alekszáné Lipták Éva 

1. Aleksza Lili 6.C 
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, 

Szöllősiné Samu Erzsébet 

1. Durkó Judit 7.A 
Jakucs Gyöngyi,   
Szöllősiné Samu Erzsébet 

1. Liszaki Imre 8.C 
Jakucs Gyöngyi,   
Sántháné Tokaji Mária 

Iskolai tanulmányi verseny - 

Matematika 
1. Kádas Nándor 3.a Bondárné Takács Judit  

Iskolai szavaló verseny 1. Kuffer László 2.c Barna Zoltánné  

Iskolai tanulmányi verseny - 

Matematika 

1. Román Ágoston 3.a Gyarakiné Fazekas Anikó 

1. Szalai Rebeka 2.b Szűcs Éva  

Mesehét Mese illusztráció - rajz 2. Szilágyi Dóra 4.a Inokai Éva 

Iskolai tanulmányi verseny - 

Matematika 
2. Kiss Hanna 3.a Bondárné Takács Judit  

Iskolai tanulmányi verseny - 

Nyelvtan 
2. Horváth Szimonetta 3.b Budainé Baji Ibolya 

Iskolai szavaló verseny 
2. Horváth Szimonetta 3.b Budainé Baji Ibolya 

2. Herceg Jordána 2.b Izsó Hunor 

Mesehét Mese illusztráció - rajz 3. Nagy Balázs 4.a Inokai Éva 

Orchidea-Pangea  

matematika verseny 
3. D. Varga Nimród 4.a Licskáné Polgár Márta 

Iskolai szavaló verseny 3. Kecskeméti Vivien 2. c Barna Zoltánné  

Iskolai tanulmányi verseny - 

Nyelvtan 

3. Varga Amanda 3.b Budainé Baji Ibolya 

3. Kendrella Ákos 2.b Izsó Hunor 

Iskolai tanulmányi verseny - 

Matematika 
3. Kendrella Ákos 2.b Szűcs Éva 

Állati jó!  rajzverseny 

Díjazott Aleksza Lili 6.C 

Dávidné Gyarmati Zsuzsanna Díjazott Köpe Dzsenifer 5.C 

Díjazott Vida Borbála 5.C 
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 VÁROSI VERSENYEK 

Verseny neve hely. Tanuló O. Felkészítő(k) 

„Ősz a kertben” rajzverseny 
1. Sárközi Renáta 6.A Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 

1. Fekete Viktória 4.a Inokai Éva 

„Két hét egy mese” - irodalom 
1. Szilágyi Dóra 4.a Inokai Éva 

1. Kovács Alexandra 3.c Wittmanné Tornyi Gabriella 

Városi versmondó verseny 1. Kecskeméti Vivien 2.c Barna Zoltánné, Barna Zoltán  

Városi Szép magyar beszéd 1. Takács Petra 8.B Királyné Fehér Ágnes 

Kazinczy Szépkiejtési verseny 1. Nánási Balázs 6.A Ráczné Erdei Krisztina 

„Szelektív hulladékgyűjtés” 
rajzverseny 

1. Herceg Letícia 5.A Budainé Baji Ibolya 

Városi versmondó verseny 1. Izsó Borbála 6.B Kisné Sajben Kitti 

„Két hét egy mese” - irodalom 1. Kovács Alexandra 3.c Wittmanné Tornyi Gabriella 

„Együtt a család” rajzverseny 1. Fekete Boglárka 2.b Szűcs Éva  

„Ősz a kertben” rajzverseny 

2. Aleksza Lili 6.C 
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 

2. Bondár Emese 6.C 

2. Nehéz Ilona 4.c 
Inokai Éva 

2. Biro Ramona 2.d 

„Két hét egy mese” - irodalom 2. Farkas Gábor 3.c Wittmanné Tornyi Gabriella 

Városi versmondó verseny 2. Takács Petra 8.B Királyné Fehér Ágnes 

„Szelektív hulladékgyűjtés” 
rajzverseny 

2. Kun Tímea 5.B 
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 

2. Csatári Boglárka 7.C 

2. Lakatos Dzsenifer 3.c Csorba Jánosné 

Kazinczy Szépkiejtési verseny 
2. Izsó Borbála 6.B Kisné Sajben Kitti 

2. Szilágyi Emma Franciska 6.B Ráczné Erdei Krisztina 

„Két hét egy mese” - irodalom 2. Kovács Alexandra 3.c Wittmanné Tornyi Gabriella 

„Ősz a kertben” rajzverseny 2. Herceg Jordána 2.b Szűcs Éva  

Városi versmondó verseny 2. Herceg Jordána 2.b Izsó Hunor 

„Ősz a kertben” rajzverseny 

3. Köpe Dzsenifer 5.C Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 

3. D. Varga Nimród 4.a 
Inokai Éva 

3. Aleksza Fanni 4.c 

„Két hét egy mese” - irodalom 3. D. Varga Nimród 4.a Inokai Éva 

Városi versmondó verseny 3. Kuffer László 2.c Barna Zoltánné, Barna Zoltán  

„Ősz a kertben” rajzverseny 3. Sivó Tamara 1.b Nyesténé Kárp Anna 

„Együtt a család” rajzverseny 3. Herceg Jordána 2.b Szűcs Éva  

Városi versmondó verseny 4. Nagy Ágnes  4.b Borosné Korcsok Eszter 

„Együtt a család” rajzverseny Különdíj Poltz Petra 4.c Inokai Éva 

Városi szavaló Különdíj Varga István 7.A Dr. Szatmáriné Kocsor Anna 

Városi versmondó verseny Különdíj Szabados Gergő 8.B Királyné Fehér Ágnes 

„Szelektív hulladékgyűjtés” 
rajzverseny 

Különdíj Kovács Alexandra 3.c 
Csorba Jánosné 

Különdíj Zelenyánszki Tamara 3.c 
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Verseny neve hely. Tanuló O. Felkészítő(k) 

„Mesterségem címere” rajzverseny 1. Szerencsi Noémi 8.A Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 

„Én és a természet”  rajzverseny 1. Kónya László 5.C Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 

VIII. Polgár Lajos Emlékverseny 

1. Köpe Dzsenifer 5.C 
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 

1. Győrfi Krisztina 8.A 

1. Oláh Kristóf 7.B 
Jakucs Gyöngyi,  
Szöllősiné Samu Erzsébet 

Vésztői szavaló 

1. Szűcs Cintia 3.b Budainé Baji Ibolya 

1. Dihen Ferenc 1.c Vidáné Endrődy Ildikó 

1. Kecskeméti Vivien 2.c 
Barna Zoltánné, Barna Zoltán 

1. Antoni Katrin 2.c 

1. Nagy Ágnes  4.b Borosné Korcsok Eszter 

Hétmérföldes mesemondó 

1. Kuffer László 2.c 
Barna Zoltánné  

1. Antoni Katrin 2.c 

1. Nagy Ágnes  4.b Borosné Korcsok Eszter 

Kalmár László  matematikaverseny 1. D. Varga Nimród 4.a Licskáné Polgár Márta 

Nyelvész  1. Durkó Judit 7.A Dr. Szatmáriné Kocsor Anna 

Tudásbajnokság 1. Karmanóczki Hédi 1.c Gyurovits Katalin 

Kalmár László  matematikaverseny 1. Aleksza Lili 6.C 
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna,  

Szöllősiné Samu Erzsébet 

Varga Tamás matematikaverseny 1. Farkas Tünde 7.C 
Jakucs Gyöngyi,   
Szöllősiné Samu Erzsébet 

Tudásbajnokság 1. Makkai Máté 4.b Borosné Korcsok Eszter 

TIT megyei döntő 

1. Kónya László 5.C 
Alekszáné Lipták Éva,   

Szöllősiné Samu Erzsébet 

1. Aleksza Lili 6.C 
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna,  

Szöllősiné Samu Erzsébet 

VIII. Polgár Lajos Emlékverseny 2. Durkó Judit 7.A 
Jakucs Gyöngyi,   
Szöllősiné Samu Erzsébet 

Vésztői szavaló 

2. Mester Loránd 1.c Vidáné Endrődy Ildikó 

2. Takács Petra 8.B Királyné Fehér Ágnes 

2. Kuffer László 2.c Barna Zoltánné, Barna Zoltán  

2. Tóth Evelin 6.B Kisné Sajben Kitti 

Hétmérföldes mesemondó 

2. Aleksza Fanni 4.c 
Nagy Ibolya 

2. Római Dóra 4.c 

2. Dihen Ferenc 1.c Vidáné Endrődy Ildikó 

2. Gyucha György  2.a Borosné Korcsok Eszter 
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Verseny neve hely. Tanuló O. Felkészítő(k) 

Tudásbajnokság 2. Durkó Judit 7.A Dr. Szatmáriné Kocsor Anna 

Simonyi Zsigmond helyesírási v. 2. Aleksza Lili 6.C Dr. Szatmáriné Kocsor Anna 

Varga Tamás matematikaverseny 2. Durkó Judit 7.A 
Jakucs Gyöngyi,   
Sántháné Tokaji Mária 

Tudásbajnokság 2. Bátóczki Fruzsina 4.b Borosné Korcsok Eszter 

Meseíróverseny  2. Pocsai Anna  4.b Borosné Korcsok Eszter 

TIT megyei döntő 

2. Rigler Attila 5.B 
Alekszáné Lipták Éva,   

Szöllősiné Samu Erzsébet 

2. Farkas Tünde 7.C 
Jakucs Gyöngyi,   
Szöllősiné Samu Erzsébet 

„Varázslatos autónk” rajzverseny 2. Kónya Viktória 3.c Csorba Jánosné 

„Takarékosság a családban”  rajz 3. Fábián Lara 2.a Felegyiné Oláh Anikó 

VIII. Polgár Lajos Emlékverseny 

3. Aleksza Lili 6.C 
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 

3. Sajti Dominika 8.A 

3. Nagy Nikolett 7.C 
Jakucs Gyöngyi 

3. Dobó Botond 8.B 

Vésztői szavaló 

3. Bondár Emese 6.C 
Dr. Szatmáriné Kocsor Anna 

3. Varga István 7.A 

3. Szabados Gergő 8.B Királyné Fehér Ágnes 

3. Göndör György 2.c Barna Zoltánné  

3. Makkai Máté  4.b Borosné Korcsok Eszter 

3. Herceg Jordána 2.b Izsó Hunor 

Hétmérföldes mesemondó 

3. Lipcsei Attila 2. c 
Barna Zoltánné  

3. Sziegl Gábor 2. c 

3. Lipták Adél  4. b Borosné Korcsok Eszter 

Kalmár László  matematikaverseny 
3. Balázs László 4.b Mucsi Zsófia 

3. Domokos Zalán 3.a Bondárné Takács Judit  

Meseíróverseny  3. Lipcsei Tímea 4.b Borosné Korcsok Eszter 

TIT megyei döntő 3. Kelemen Zsuzsa 5.B 
Alekszáné Lipták Éva,   

Szöllősiné Samu Erzsébet 

VIII. Polgár Lajos Emlékverseny 

4. Ásós Miklós 8.S Paulcsikné Budás Gabriella 

4. Farkas Tünde 7.C 
Jakucs Gyöngyi,   
Szöllősiné Samu Erzsébet 

Nyelvész  4. D. Varga Nimród 4.a Inokai Éva 

Kalmár László  matematikaverseny 

4. Vidovenyecz Bálint 5.B 
Szöllősiné Samu Erzsébet, 
Alekszáné Lipták Éva 

4. Kiszel Pál 7.B 
Jakucs Gyöngyi,   
Szöllősiné Samu Erzsébet 
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Verseny neve hely. Tanuló O. Felkészítő(k) 

Tudásbajnokság 4. Lipcsei Tímea 4.b Borosné Korcsok Eszter 

TIT megyei döntő 

4. László Csenge 5.B Alekszáné Lipták Éva,   

Szöllősiné Samu Erzsébet 4. Vidovenyecz Bálint 5.B 

4. Oláh Kristóf 7.B 
Jakucs Gyöngyi,   
Szöllősiné Samu Erzsébet 

Bendegúz Nyelvész 4. Nagy Nikolett 7.C Kisné Sajben Kitti 

Bendegúz levelezős veseny 4. Szabó Bence Márk 5.C Hegedűsné Kocsis Ildikó 

Bendegúz Tudásbajnokság - nyelvtan 4. Kónya László 5.C Ráczné Erdei Krisztina 

Tudásbajnokság 5. Józsa Vendel 6.C Dr. Szatmáriné Kocsor Anna 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 5. Aleksza Lili 6.C 
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna,  

Szöllősiné Samu Erzsébet 

Kalmár László  matematikaverseny 

5. Kónya László 5.C 
Szöllősiné Samu Erzsébet,  
Alekszáné Lipták Éva 

5. Durkó Judit 7.A 
Jakucs Gyöngyi,   
Szöllősiné Samu Erzsébet 

Tudásbajnokság 5. Szilágyi Tamás 3.c Witmanné Tornyi Gabriella 

Bendegúz Tudásbajnokság - nyelvtan 5. Uhrman Kristóf 5.C Ráczné Erdei Krisztina 

VIII. Polgár Lajos Emlékverseny 

6. Perdi Zsombor 7.A 
Jakucs Gyöngyi,   
Szöllősiné Samu Erzsébet 

6. Vértes Imre 8.B 
Jakucs Gyöngyi,   
Sántháné Tokaji Mária 

Közlekedésbiztonság gyerekszemmel 6. Kiss Hanna 3.a Bondárné Takács Judit  

Bendegúz, élőfordulós - nyelvtan 6. Uhrman Kristóf 5.C Ráczné Erdei Krisztina 

Tudásbajnokság 6. Aleksza Lili 6.C Dr. Szatmáriné Kocsor Anna 

Kalmár László  matematikaverseny 6. Farkas Tünde 7.C 
Jakucs Gyöngyi,   
Szöllősiné Samu Erzsébet 

Meseíróverseny  6. Lipták Adél  4.b Borosné Korcsok Eszter 

Nyelvész  7. Bondár Lilla 4.a Inokai Éva 

Tudásbajnokság 7. Kovács Alexandra 3.c Witmanné Tornyi Gabriella 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 7. Püski Gergő 2.b Szűcs Éva  

Nyelvész  8. Makkai Máté 4.b Borosné Korcsok Eszter 

Kalmár László  matematikaverseny 
8. Baji Barbara 4.b 

Mucsi Zsófia 
8. Barkász Bálint 4.b 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 9. D. Varga Nimród 4.a Licskáné Polgár Márta 

Nyelvész  9. Aleksza Lili 6.C Dr. Szatmáriné Kocsor Anna 

Tudásbajnokság 9. Nagy Gábor 6.C Dr. Szatmáriné Kocsor Anna 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 9. Perdi Zsombor 7.A 
Jakucs Gyöngyi,   
Szöllősiné Samu Erzsébet 
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Verseny neve hely. Tanuló O. Felkészítő(k) 

Tudásbajnokság 9. Baji Barbara 4.b Borosné Korcsok Eszter 

Nyelvész  9. Pántye Csaba 4.a Inokai Éva 

Tudásbajnokság 9. Kendrella Ákos 2.b Szűcs Éva  

Zrínyi Ilona matematikaverseny 10. Kádas Nándor 3.a Bondárné Takács Judit  

Nyelvész  10. Kovács Alexandra 3.c Wittmanné Tornyi Gabriella 

Tudásbajnokság 10. Kelemen Ildikó 3.c Wittmanné Tornyi Gabriella 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 

10. Szalai Rebeka 2.b Szűcs Éva  

12. Nagy Gábor 6.C 
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, 

Szöllősiné Samu Erzsébet 

12. D. Varga Richárd 7.C 
Jakucs Gyöngyi,   
Szöllősiné Samu Erzsébet 

16. Barta Tibor Balázs 6.B 
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna,  

Szöllősiné Samu Erzsébet 

16. Csorba Dávid 8.A Jakucs Gyöngyi,   
Sántháné Tokaji Mária 18. Liszkai Imre 8.C 

Tudásbajnokság 18. Püski Gergő 2.b Szűcs Éva  

Zrínyi Ilona matematikaverseny 19. Durkó Judit 7.A 
Jakucs Gyöngyi,   
Szöllősiné Samu Erzsébet 

„Takarékosság a családban” rajz 

Díjazott Köpe Dzsenifer 5.C Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 

Díjazott Bondár Balázs 2.a 
Felegyiné Oláh Anikó 

Díjazott Somlyai Csenge 2.a 

Közlekedésbiztonság gyerekszemmel 
Különdíj Juhos Csenge 5.B 

Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 
Különdíj Csatári Boglárka 7.C 
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Verseny neve hely. Tanuló O. Felkészítő(k) 

Szeretet a gyermekek szemével 1. Köpe Dzsenifer 5.C Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 

Toyota Dream Car 2015 2. Szerencsi Noémi 8.A Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 

Túzok Tusa  Természetvédelmi 
verseny 

4. 

Nagy Nikolett,  

D. Varga Richárd 7.c  
Karsai Csaba 7.b 

 Takácsné Gregus Mária 

"Rigó énekeljen" Kárpát-medencei 

Környezetvédelmi Csapatverseny 
4. 

Aleksza Lili,  

Bondár Emese,  
Józsa Vendel,  
Nagy Gábor  

6.C Dávidné Gyarmati Zsuzsanna 

Túzok Tusa  Természetvédelmi 
verseny 

5. 

Dobó Botond,  
Bencze Dávid, 
Csökmei Henrik 

8.B Takácsné Gregus Mária 

Tudásbajnokság  5. Makkai Máté  4.b Borosné Korcsok Eszter 

"Rigó énekeljen" Kárpát-medemcei 

Környezetvédelmi csapatverseny 
6. 

Nagy Emese 7.c,  

Nagy Nikolett 7.c,  

Víg Nóra 7.c,  
Oláh Kristóf 7.b 

 Samu Hedvig 

Szivárvány 7. D. Varga Nimród 4.a Licskáné Polgár Márta 

"Rigó énekeljen" Kárpát-medemcei 

Környezetvédelmi csapatverseny 
9. 

Kutyik Erika  

Puskás Sára  
Kovács László  
Prágai Vivien  

8.C Samu Hedvig 

Szivárvány 10. Makkai Máté  4.b Borosné Korcsok Eszter 

Orchidea  10. Makkai Máté  4.b Mucsi Zsófia 

Tudásbajnokság  10. Karmanóczki Hédi 1.c Gyurovits Katalin 

Play and Win 15. Hegedűs Ferenc 4.a Hegyesiné Szűcs Magdolna 

Országos Elsősegélynyújtó verseny 20. 

Aleksza Lili 6.c,  

Cinar Deniz Emrah 8.a, 

Szilágyi Ildikó 7.a, 
Kovács Gergő 7.a,  
Makovei Miron 7.a 

 Samu Hedvig 

Bendegúz Nyelvész 21. Durkó Judit 7.A Dr. Szatmáriné Kocsor Anna 

Szivárvány 26. Pándi Tímea 3.b Budainé Baji Ibolya 

Szivárvány 29. Nagy Ágnes 4.b Mucsi Zsófia 

Tudásbajnokság  
Arany 

fokozat 
Kendrella Ákos 2.b Szűcs Éva 
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Tudásbajnokság  
Arany 

fokozat 
Püski Gergő 2.b Szűcs Éva 

Országos Szép magyar beszéd 
Bronz 

fokozat 
Takács Petra 8.B Királyné Fehér Ágnes 

Lurkó Dekor Tavaszébresztő 
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1. Intézményi adatok a 2015-2016. tanévben 

1.1. Létszámadatok 

 

 Eötvös 

2015.10.01. 

Epreskerti 

2015.10.01. 

Erdős 

2015.10.01. 

Pedagógus 35 (+5 óraadó) 10 5 (óraadó) 

Nev-okt. munkát segítő 2 7 - 
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Tanuló/ Gyerek 239 (+7 felnőtt) 77 26 

HH 35 14 7 

HHH 110 42 13 

BTMN 89 16 - 

SNI 39 2 8 

 

A 2015/2016. tanévben a Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskolában (Gyula) szünetelt az oktatás. 

A tanév végén 1 kolléga nyugdíjba vonult, a nyár folyamán 1 pedagógiai asszisztens másik 

munkahelyen helyezkedett el. 

 

1.2. A 2015/2016. tanév kiemelt pedagógiai feladatai 

A pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelést: a nevelés-oktatás szakszerű, 
magas szintű biztosítását, tehetséggondozást, felzárkóztatást, szabadidős programok szervezését 
tartottuk leginkább szem előtt. Munkánk középpontjában a gyerekek állnak. A tanév során 
folyamatosan erősítettük a szülőkkel való kapcsolatot, erre minden lehetőséget megragadtunk: 
személyes beszélgetések, szülői értekezletek, fórumok, Szülők Akadémiája rendezvényei, iskolai 
ünnepségek. 

Korábbi értékeink megtartása mellett (Szülők akadémiája, innovatív tantestület, pályázati munka, 
emeltszintű oktatás, választható tantárgy, tehetséggondozás, IKT eszközök használata, kompetencia 
alapú oktatás, szülők foglalkoztatása, iskolaotthonos (egész napos) oktatás, pedagógiai hátrányok 
kompenzálása) törekedtünk az új kihívásoknak megfelelni. 

A tanév kiemelt feladatai voltak 

· Törvényi/jogszabályi változásoknak megfelelés (BECS dokumentumok elkészítése, SZMSZ, 

Házirend, PP felülvizsgálata) 

· Felnőttoktatás folytatása (célcsoport: azon szülők, felnőttek, akik nem szerezték meg 

tankötelezettségük ideje alatt az alapfokú, általános iskolai végzettséget) 

· BOZSIK program folytatása óvodától 8. évfolyamig 

· Szakiskolai képzés folytatása (9., 10. évfolyam) 

· Elektronikus napló bevezetése (2015.09.01.) 

· Szakmai továbbképzés Hejőkeresztúron 

· Finn modell tanulmányozása, kollégák bevonásával, óralátogatások, megbeszélések 
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·  Első osztály indítása 3 tanítóval, bontott csoporttal 

· Tanfelügyelet, pedagógus önértékelés (BECS), minősítés 

· Óvoda-iskola átmenet segítése (rendszeres hospitálások, óvónők-tanítók munka-

kapcsolatának erősítése) 

· Könyvtári jó gyakorlat működtetése 

· Bekapcsolódtuk az országos projekthetek rendezvényeibe. 

· Sikeres beiskolázás 

· Sikeres pályázati tevékenység 

A bevezetett újítások felülvizsgálata, értékelése folyamatos feladatunk volt. A 2016/2017. tanév 
előkészítése során mindenképp átgondolást igényelt a megtartandó és a beépítendő, új 
tevékenységek, munkaformák, feladatok meghatározása. 

A finn házaspár tapasztalatai, a finn oktatási konferencia erősítették intézményünk pedagógusainak 
munkáját. 

Az állami, hivatalos ünnepek megünneplése, az éves munkatervben vállalt versenyek, események 

megrendezése intézményegységekként, a gyerekek életkorát, a helyi szokásokat figyelembe véve 

történt. A tanítás nélküli/nevelés nélküli munkanapokat az intézményegységek egymással 

összehangoltan adták ki a tanév folyamán a törvényben megengedett módon, így segítve egymás 

munkáját, valamint megkönnyítve a családok tervezését. 

Kiemelt eseményeink: 

Reményhír Intézmény 

Hónap 
Eötvös, Epreskerti Erdős 

Augusztus 
Alakuló értekezlet(2015.08.24. ) 

Tanévnyitó (2015.08.31.) 

Szeptember 

I. IFI-nap (2015.09.04.) 

Hejőkeresztúr-szakmai 

tapasztalatcsere 

(2015.09.22.) 

  

Madzagfalvi napok (2015.09.04-05.) 

Október 

Családi és sportnap 
(Szülők 
Akadémiája)(2015.10.17.) 

Belső továbbképzés, Nyílt 
nap 5.évf. (2015.10.15.) 

Első Magyar Digitális 
Tananyagbázis (60 órás 
továbbképzés-2015-10.16-

17-18.) 

Pályaválasztási szülői 

Őszmarasztaló 
(2015.10.21.) 

Hospitálások az 
óvodában 

(óvónők-tanítók) 
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értekezlet (2015.10.20.) 

Iskolai ünnepség 
(2015.10.22.) 

November 

Iskolaszék , SZM 
Választmány(2015.11.18.) 

Pályaválasztási vásár 
(2015.11.05-06.) 

Magyar nyelv napja 

(2015.11.11.) 

Szülők Akadémiája 
(2015.11.20.) 

Nyílt nap 1.évf. 
(2015.11.25.) 

Hospitálások az 
óvodában 

(óvónők-tanítók) 

 

Munkatársi értekezlet (2015.11.14.) 

December 

Mikulás 

Hangverseny,szereplések, 
Szülők Akadémiája 
(Csillagpont) (2015.12.17.) 

Ifi-nap (2.) (2015.12.18.) 

Mikulás 

Karácsonyi foglalkoztató 

(2015.12.16.) 

Hospitálások az 
óvodában 

(óvónők-tanítók) 

Mikulás 

Igazgatótanács (2015.12.03.) 

Karácsonyi gála(2015.12.18.) 

Január 
Játszóház az ovisoknak+szülői fórum (2016.01.29.) 

Félévi értekezletek 

Február 

A távoli finn csoda – 

oktatási konferencia 
(2016.02.05-06.) 

Farsang 

Iskolai foglalkozások a 
nagycsoportosoknak 

(óvónők-tanítók) 
Farsang 

OSZKTV 

(2016.02.04.) 

Március 

Bibliai barangolások 

(2016.03.04.) 

Pénz-hét 

(2016.03.07-03.11.) 

Versünnep 

(2016.03.22.) 

Húsvéti projektnap 

(2016.03.23.) 

Iskolai foglalkozások a 
nagycsoportosoknak 

(óvónők-tanítók) 
Húsvéti foglalkoztató 

Szintvizsga (2016.03.18.) 

OSZKTV regionális forduló 

(2016.03.18.) 
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Április 

Digitális témahét 

(2016.04.04-04.08.) 

Roma-nap 

(2016.04.08.) 

Iskolai beíratás 

(2016.04.14-15.) 

Iskolai foglalkozások a 
nagycsoportosoknak 

(óvónők-tanítók) 
Cigánykerék projekthét 
(2016.04.14-04.22.) 

Óvodai beíratás 

(2016.04.28.) 

Roma-nap 

(2016.04.08.) 

Május 

Anyák napja 

Happy-hét 
(2016.05.02-05.05.) 

Érzékenyítő nap (3.Ifi-
nap) 

(2016.05.13.) 

Nyugdíjasok 
köszöntése/Gála 

(2016.05.18.) 

Szülők Akadémiája 

(2016.05.20.) 

Nyelvi kompetenciamérés 

(2016.05.25.) 

Anyák napja NTP vetélkedő 

(2016.05.03.) 

Június 

Határtalanul/NPT/ 

Osztálykirándulások 

Szülők Akadémiája 

(2016.05.10.) 

Ballagás/tanévzáró 

(2016.06.17.) 

Óvodai ballagás Tanévzáró 

(2016.06.17.) 

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

(2016.06.16.) 

 

A 2015-2016. tanévre vonatkozóan az éves munkatervben vállaltakat minden 
intézményegység teljesítette. 
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1.3. Pedagógus életpálya 

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelettel életbe lépett, és 2013. szeptember 1-jétől hatályos 

pedagógusok előmeneteléről szóló rendelet alapján részt vettünk az alábbi eljárásokban. 

A pedagógus előmeneteli rendszerben a 2016. évi minősítésben érintett kollégák: 

Eötvös 5 fő 

Epreskerti 1 fő 

 

Mindannyian sikeres minősítő vizsgát tettek, 2017.01.01-jétől Ped.II. fokozatba kerülnek. 

A 2017. évi minősítésre jelentkezettek száma: 

Eötvös 5 fő 

Epreskerti 4 fő 

Ebből: 

A 2015.01.01-jén ideiglenes Ped.II. fokozatba sorolt pedagógusok, ill. az öregségi 
nyugdíj előtt álló kollégák minősítés nélkül 2017.01.01-jén Ped.II. fokozatba 
kerülnek (6 fő). 
 

A 2017. évi rendes eljárásban érintett: 3 fő 

 

A 2016. évi tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett kollégák: 

Eötvös 5 fő 

Ebből 1 fő intézményvezetői 

Epreskerti - 

 

A 2017. évi tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett kollégák: 

Eötvös - 

Epreskerti 1 fő  

Ebből 1 fő intézményvezetői 

 

A 2015/2016. tanévben megalakult Belső Ellenőrzési Csoport (BECS) által ellenőrzött pedagógusok 

Eötvös 5 fő 

Epreskerti 4 fő 

 

1.4. Pályázatok 

Pályázati kód Cím Célcsoport Mikor? 

NTP-MTTD „Nagy utazás, a 
vonatunk újra indul” 

7-8. évfolyam, 
természettudomány 

2016 tavasz 

NTP-SZTG „És érezzék egy 
kézfogásról rólad, hogy 
jót akarsz” 

Szakiskola 2016 tavasz 

NTP-RHTP „Szabadon szárnyalnék” Művészeti csoport, felső 2016 tavasz, gála 
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tagozat 

Határtalanul  „Mert erősebb a 
baltánál a fa” 

7. évfolyam 2016.05.30-06.03. 

EFOP-3.3.1-15 „Tanoda programok 
támogatása 

felső tagozat 
(felzárkóztatás, 

tehetséggondozás) 

2016.09.01- 

2018.12.31.  

elbírálás alatt 

 

2. A 2016/2017. tanév beiskolázási, tanévkezdési mutatói 
 

2.1. Szakmai változások, feladatok 

A tanév szakmai munkáját a 2016 májusában módosított Alapító okirat szerint kezdjük. A 

módosítást indokolta: a gyulai intézményegység megszüntetése, valamint a jogszabályi változások, 

melyek 2017.09.01-jétől bevezetésre kerülően megváltoztatták a köznevelési rendszer 

intézményeinek elnevezését, valamint a hozzájuk kapcsolódó feladatellátást.  

Intézményünk új neve: Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda 

A változtatások érintették az SZMSZ (új intézményi struktúra), a Pedagógiai Program 

(szakközépiskolai helyi tanterv változása) módosítását is. A PP-ot több ponton, új pedagógiai oktatási-

nevelési programokkal egészítettük ki (Geomatech, Arizona program, Játékóra, Kölyökatlétika 

bevezetése 2016.09.01-jétől) 

Elkészült a tantárgyfelosztás és az órarend, a tanévet (többé-kevésbé) zökkenőmentesen tudtuk 

elkezdeni. 

A Reményhír Intézményben az éves programokat és eseményeket a 2016/2017. tanév 

rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet alapján, az intézményegységekben folyó munka 

összehangolásával terveztük meg. A részletes munkatervet az intézményegységek honlapjain 

feltüntetjük. 

2.2 Személyi változások, létszámadatok 

 

Pedagógus, nev-okt. munkát segítő: Az előző évhez képest több pedagógussal kezdjük a 

tanévet (+1 fő gyógypedagógus segíti munkánkat), valamint a hiányzó pedagógiai asszisztens állást is 

be tudtuk tölteni. Az óraadók továbbra is elsősorban az Erdős Kamill Szakközépiskola szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatásában vesznek részt. 

Technikai dolgozó: A technikai dolgozók számában nem történt változás, a meglévő 

létszámmal hatékonyan tudjuk ellátni a feladatokat.  

Tanuló/gyerek: A tanulói létszám az előző évhez (évekhez) képest is csökkenő tendenciát 

mutat. A végleges számok a 2016.10.01-jei adatokkal alakulnak ki. A beiskolázás az első évfolyamra 
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sikeresnek mondható, két osztályt tudtunk indítani. Bízunk benne, hogy erre az idei tanévben, a 

2017/2018. tanév előkészítése során is lehetőségünk lesz. 

A szakközépiskolában ebben a tanévben nem indítottunk 9. évfolyamot, a 2017/2018. tanévben 

azonban mindenképp szeretnénk továbbra is biztosítani a szakképzés lehetőségét a 8. évfolyamot 

befejezők részére. 

 Eötvös 

2016.09.15. 

Epreskerti 

2016.09.15. 

Erdős 

2016.09.15. 

Pedagógus 36 (+4 óraadó) 10 6 (óraadó) 

Nev-okt. munkát segítő 2 6 - 

Tanuló/ Gyerek 223 69 21 

Osztály/csoport 15 (+1 felnőtt) 5 2 

 

2.3. Az önkormányzat által biztosított ingatlanok állapota/állagmegóvása 

érdekében tett lépések 

Az önkormányzat tulajdonában lévő két épület (Jantyik M.u.21-25., Móricz Zs.u.44.) jelenti az 

intézményi oktató-nevelő munkánk színhelyét. A fenntartó a nyár folyamán mindkét épületben 

biztosította a tisztasági festést. Az iskola épületében a Csíkos utcai oldal (festés-mázolás), az aulából 

nyílóan néhány tanterem, valamint a mosdók festése történt meg. Az épületben több helyen volt az 

elmúlt tanév során beázás, ezek javítása, rendbehozatala is megtörtént. A folyamatos apróbb 

felújítások, festések ellenére, az épületre ráférne egy átfogó felújítás. 

Az épület állapota összességében egyre inkább romlik: 

· Az ablakok szigetelése rossz állapotban van, egyes ablakokat már nyitni sem lehet. A 

nyílászárók cseréje egyre égetőbb feladat lenne. 

· A „Durkó-ház” dísz szarufája félig leszakadt, a párkánydeszkák kiesnek a helyükről. 

· A „Tulipános-ház” udvar felőli tűzfala megdőlt. 

· Az iskolaépület körül végighúzódó párkánydeszkák elkorhadtak, folyamatosan hullanak a 

darabok a járdára. 

· A ferdetetős termek (emelet) fűtése nem megfelelően biztosított, dohosak, alig 

szellőztethetőek, ezáltal gyakorlatilag oktatási célra alig alkalmasak. 

· Az iskolaépület „Durkó-ház” felőli tűzfalán a vakolat több helyen omlik, egy erősebb szél 

az egészet leszakíthatja. 
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2.4. Együttműködés az önkormányzattal 

Bízom benne, hogy nem csak részünkről mondható el, hogy az önkormányzattal, valamint a városban 

működő egyéb intézményekkel, szervezetekkel, amelyekkel az oktató-nevelő munka során 

kapcsolatot tartunk fenn, egyben jó kapcsolatot is ápolunk. Erre intézményünk egyházi, 

önkormányzattól független működtetés és fenntartás mellett is nagy hangsúlyt fektet.  

Részt veszünk a városi rendezvényeken, nyitottak vagyunk az új kezdeményezésekre és a 

hagyományápolásra is. Erre a jövőben is fokozottan fogunk ügyelni. Az önkormányzat részéről 

tapasztaljuk, hogy rendezvényeinkre történő meghívásainknak eleget téve figyelemmel követik mind 

az óvodában, mind az iskolában folyó munkát. 

Pedagógiai munkánkkal szeretnénk elérni, hogy a város oktatási életében megfelelő helyet foglaljunk 

el. Ehhez az önkormányzat segítsége úgy gondolom elengedhetetlen. Szeretnénk, ha számunkra is 

biztosított lenne a helyi médiában (Mátrix, helyi tv, újság) való megjelenés. Az intézményi 

beiskolázást elősegíthetné egy az önkormányzat által kiadott, minden oktatási intézménynek 

egyforma bemutatkozási lehetőséget biztosító kiadvány/lap.  

A 2013/2014. tanévben lehetőségünk volt önálló bejáratot használnunk (Jantyik Mátyás u.) Egy 

tanévet követően ismét a Kulturális Központ felőli bejáratot használjuk, ami minden kölcsönös 

igyekezetünk ellenére időnként feszültséget okoz. Azt gondolom a Kulturális Központnak és nekünk, 

iskolának is jobb lenne hosszú távon az önálló bejárat biztosítása. Ezzel lehetőségünk nyílna a saját 

iskolai arculatunk megteremtésére, a szülők tájékoztatására, az épülethasználati szabályok 

kialakítására. 

3. Összegzés 

 

A 2015-2016-os tanévben a kitűzött feladatokat mind intézményi, mind intézményegységi szinten 

megvalósítottuk. Több területen is újításokat vezettünk be, amelyeknél minden esetben a 

hatékonyabb működés, munka, eredmény elérése vezette a vezetőség és a tantestület tagjait. 

A 2016/2017. tanévet a jó gyakorlatok megtartásával, a finn pedagógusok továbbfoglalkoztatásával, 

új programok bevezetésével kezdjük. Folyamatosan szem előtt tartjuk továbbra is a pedagógiai-

módszertani megújulás lehetőségeit. Bízunk benne, hogy munkánk egyre inkább elismertté, 

elfogadottá válik. 

Békés, 2016. szeptember 15. 

        Durkóné Illés Bernadett 

         igazgató 

 

 












