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I. Bevezetés

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról a 2017/1 8-as
tanév végén elkészült munkaközösségi beszámolók és statisztikai adatok alapján kaphatunk
képet.

Viszonylag zökkenőmentesen Indult be a tanév.

Iskolánk tanulólétszáma évről-évre változik, jellemzően egyre magasabb
tanulólétszámmal.

Ez elismerés, de egyben kihívás is tantestületünk számára.

A József Attila u. 12. alatti székhely-épületünk igen zsúfolt. A felső tagozat számára épült
létesítményben alsós és felsős diákok egyaránt tanulnak.

A négy első osztály egyike a Bajza utca 1. sz. alatti telephelyünkön indult, ahol ez évben is 3
osztály működik.

Tantermeink mindkét telephelyen korszerűek, jól felszereltek, tetszetösek.

Az Alapfokú Művészeti Iskolánk az elmúlt tanévben megújult. Új bútorok tették még szebbé,
otthonosabbá. A mosdók teljes felújitása szintén megtörtént. Az eredményes munka feltételei
adottak voltak,

Az AMI a tanév során kiemelkedő eredményeket ért el. Nagyszerű koncerteknek,
vizsgaelőadásoknak, versenyeknek. látványos néptánc bemutatóknak lehettünk vendégei és a
produkcióknak elismerően tapsolhattunk ebben a tanévben is.

Összességében elmondható, hogy a 2017/2018. tanévben összehangolt, jó hangulatú,
színvonalas szakmai munka folyt. Tagintézményeink (AMI, Tarhos) és a székhelyintézmény
között jó együttműködés volt jellemző. Közös rendezvényeink látogatottak, sikeresek.
Jó kapcsolatot ápolunk a szülői közösséggel; az óvodákkal, a városi és tankerületi oktatási
intézményekkel, valamint a kulturális- és civil szervezetekkel. A kooperatív szakmai munka
lehetőséget jelentett egyéni és közös pályázatokon való indulásra, melyeket pedagógtsaink és
partnereink megírtak, megnyertek és sikeresen meg is valósítanak.

Iskolánk helyszínt biztosított szakmai konferenciák megszervezéséhez, mint a „ Traunmiizált
gyerekek tematizálása, velük való bánásmód” (Kocsor Andrea - Békési Szociális Szolgáltató),

valamint „A digitális világ (internet,) veszélyei” (Kmács András - Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt).
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A 2017/201 8-as tanévben az eredményes munkához a legszükségesebb feltételek biztosítottak
voltak iskolánk számára. Köszönetet mondok a Gyulai Tankerületi Központ igazgatójának,
Teleki-Szávai Krisztinának, Békés Város Önkormányzatának, külön Izsó Gábor
polgármester úrnak, iskolánk intézményi tanácsának elnökének, valamint segítő

támogatóinknak. Köszönöm a szülők, vállalkozók, művészek támogatását, akik hozzájárultak
iskolánk eredményes működéséhez. ill. tárgyi feltételeinek javításához. Köszönetet mondunk
az intézményben müködö 3 alapítvány támogatásáért is.

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

látogatták rendezvényeinket.
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2. A Di Hepp Ferenc Általános Iskola és AMI elmúlt tanévéról

Egyetlen állami fenntartású iskolaként (Gyulai Tankerületi Központ) müködünk a városban,

a beiskolázási körzetünk széjes.

Intézményünk neve változatlan: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti

Iskola.

Az elmúlt tanévben az intézmény szervezeti ás vezetői struktúrájában nem történt
változás. Deákné Domonkos Julianna intézményvezető munkáját változatlanul Vidáné

Endrődy Ildikó általános helyettes, valamint Barna Zoltán alsó tagozatos igazgatóhelyettes ás

Samu Hedvig felső tagozatos igazgatóhelyettes segíti.

Iskolánk tagintézményeinek vezetői: Kovács-Szabó Eszter (megbízott - Tarhos) ás Bagoly

László (AMI). A Bajza utcai telephelyen Fesető Eszter a koordinátor.

2.1. Személyi ás egyéb változások

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

2017/20l8-as tanévet. A Tarhosi Tagintézményben 3 főállású pedagógus ás I

megbízott tagintézmény-vezető látta el az oktató-nevelő munkát. Óraadóként szintén 2

kolléga segítette munkájukat.

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

részmunkaidős ás óraadó kolléga is ellátott feladatot.

A József Attila utcai épületben a 2017/18. tanévben az október 1-jei statisztika alapján

666 diák tanult.

2.2. Kiemelt figyelmet igénylő tanulóink száma

A veszélyeztetett tanulók száma a tanévben: 32
A hátrányos helyzetű tanulók száma a tanévben: 66
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma a tanévben: 50
Gyermekjóléti szolgálat megkeresése hány tanuló esetén történt? S

SNI-s

tanulók száma L
heti Összes óraszám 16

B TMN-es

tanulók szánta 108
heti összes óraszáni 62
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2.3. Új kollégák és személyi változások az induló tanévben

• Gajdács-Pusztai Dalma, Szalkai Nikoletta, Sántáné Kis-Kovács Györgyi, Halász

István (Tarhos) tanítók kezdték meg munkájukat iskolánkban

• Juhász Bence testnevelés-sportszervezés szakos pályakezdő kolléga érkezett

intézményünkbe

• GYES-ről visszatért Csehi Katalin és Kisné Sajben Kitti.

• Marton-Laudnyecz Éva és Szilágyi Lászlóné kolléganök távoztak a tantestületbőt

ők más intézményekben folytatják pályájukat

• Nyesténé Kárp Anna kofléganőnk hosszú évek óta tartó gednebetegsége miatt tartós

táppénzre kényszerült (I tanév). Munkáját Szalkai Nikoletta vette át

• Szarvas Róbert laboránsunk néhány hónapra fizetés nélküli szabadságot igényelt

• Samu Hedvig Kamuton, Király Gyula Köröstarcsán, Borosné Kiss Rebeka és Szabó

Ágnes Tarhoson is tanított.

• Köröstarcsáról érkezett az Új énektanárunk, Szabóné Uhrmann Zsuzsanna, aki

óraadóként az iskola új kórusát is sikeresen vezette. A tavasz folyamán arany

minősítéssel ismerte el munkáját a szakértő zsűri Békéscsabán.

• Az AA’II pedagógusai is vállaltak más településre áttanítást, továbbá óraadók

segítették a zeneművészeti oktatást: Banner Mária (nyugdíjas óraadó): 6 órában, Gál

Csaba (óraadó): 7 órában, Kovács Pálné (nyugdíjas óraadó): 9 órában, Rázga Áron

(óraadó): 10 órában és Rázga Józsefné (nyugdíjas óraadó): 10 órában tanítottak.

• Durkóné Erdei Edit logopédiai foglalkozásokat tartott, valamint konduktor látott el

mozgásfej lesztő tevékenységet.

• 3 (2+1) iskolatitkár, 2 pedagógiai asszisztens és I laboráns mellett közcélú segítőink

is voltak.

A tanévben az első, harmadik és negyedik évfolyamon 4 párhuzamos osztály tanult.

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

érdeklődés intézményünk iránt.

A mindennapos testnevelés bevezetése óta a tomatermünk az eddiginél is zsúfoltabb lett (bár

a Békési Uszoda, mint lehetőség enyhített a gondokon — köszönet érte).

Békés Város településfejlesztési projektjében Új tornaterem építése is szerepel;

bizakodva várjuk a pozitív fejleményeket.
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2.4. A tanév kiemelt szakmai feladatai voltak

• Tanárai munka:

Az óralátogatásokon tapasztaltak: A választott módszerek tökéletesen illeszkedtek az

órák tartalmához, a tanulásszervezési eljárások az elvégzett feladatokhoz igazodtak.

A tanórán a kollégák alkalmazták az IKT- módszereke, eszközöket.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás minden órán megjelent

(differenciálás). A gyerekek aktívak, érdeklődöek voLtak.

• Tehetségfejlesztés:

- Iskolánk Akkreditált Kiváló Tchetségpontként több feladatot lát cl: a

tehetségazonosítás és a tehetséggondozás feladatát, valamint a tehetségpontok

hálózatába való bekapcsolódást. Intézményünkben a tehetséggondozás minden

tanuló számára adott lehetőség.

- A Madzagfalvi Napok keretén belül Békés Város Önkormányzata

intézményünk két tehetséges tanulóját tüntette ki Ifjúsági díjjal. Pedagógusaink

az év folyamán több versenyre is felkészítették tanulóinkat.

- 2017. október 5-én iskolánk elnyerte a „Boldog Iskola” címet.

- 2017. október 28-án hagyományainkhoz híven megrendeztük az V. Dr. Hepp

Ferenc Kosárlabda Tornát, melyen iskolánk csapata első helyezést ért el.

- Iskolánk csapata 2017. november 3-án, a Vaskertes Általános Iskola

meghívására, testvérvárosunkban, Gyergyószentmiklóson vett részt a Kodály

Zoltán ének-zenei műveltségi vetélkedőn.

- Örömmel vettünk részt a Békés Város Önkormányzata által, az általános

iskolásoknak kiírt “Arany”-os vetélkedőn 2017. november 29-én a Városi Püski

Sándor Könyvtárban. Csapataink az I. és II. helyezést is elhozták.

- Köszönjük az élményt nyújtó kirándulásokat, melyek szintén e pályázat

keretében valósulhattak meg.

- 2018 karácsonya előtt I millió forint értékű mászófallal gazdagodott a Dr. Hepp

Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tomaterme.

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba.

- 2017. december 20-án Dr. Hepp Ferenc dolgozóasztala a Békés Megyei

Köznevelési Értéktár méltó részévé vált.

- Nemcsak versenyekben mérhető tehetséggondozásunk. A hatékony iskolai

tehetséggondozáshoz szabadidős programok is hozzájárultak. ezek biztosították
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a feltöltődést: a „Határtalanul!” kirándulás, valamint az osztályok tanulmányi

kirándulásai is.

- 2018. április 24-én kórusunk a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége -

KÓTA által életre hívott “Éneklő Ifjúság” Békés Megyei Minősítő

Hangversenyén és Itjúsági Kórustalálkozóján első bemutatkozása alkalmával

Arany minősítést szerzett.

- A tanév során számtalan kiváló sportesemény került megrendezésre, valamint

kiemelkedő eredménnyel szerepeltek diákjaink megye, területi és Országos

versenyeken. Nagyszerű eredményt ért el iskolánk IV. korcsoportos (7-8

osztály) labdarúgó csapata a megyei döntőn, ahol veretlenül az L helyen

végzett.

- 2018. május 5-én a Bécsben megrendezett Osztrák Kajak-Kenu Bajnokságon

(Mester Nándor 7. b osztályos tanulónk) a Békési Kajak-Kenu CIub versenyzője

osztrák maraton bajnoki címet nyert.

- Nagyszerű bemutatkozási lehetőség volt idén is a Suligála, a tanév végi

tehetségnapunk.

- Fontosnak tartjuk az „egymástól való tanulást”. Ebben a tanévben ig részt

vettünk a Kistérségi Óvoda szakmai rendezvényein, valamint más iskolák nyílt

napjain, jó gyakorlatain, bemutató foglalkozásain.

• Művészeti oktatás:

- A tanév során az Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres és néptáncos

növendékei 6 Országos versenyen, 3 megyei versenyen és 1 területi versenyen

vettek részt, ahonnan minden esetben szép eredményekkel tértek haza.

Iskolánkban fontosnak tartjuk tanulóink felzárkóztatását, ezért nagy hangsúlyt

fektetünk a csoportos oktatásra ig.

- Növendékeink kamara csoportokban, néptánc csoportokban, zenekarban

fejleszthetik képességeiket, továbbá fellépési lehetőséget biztosítunk számukra

különböző városi rendezvényeken. Fontosnak tartjuk a művészi pályára való

felkészítő munkát is. ebben a tanévben 3 tanulónkat vették Fel zeneművészeti

szakkőzépiskolába. A tanulmáiiyi versenyekre való felkészítés időszakában

külön órákat tartunk növendékeinknek.

- Tanszaki kirándulások, hangverseny látogatás, saját szervezésű szakmai

programok megvalósítása: megyei fuvolaverseny megrendezése, Tücsök

Találkozó, Zene Világnapi Hangverseny, növendékhangversenyek),
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Békés-tarhosi Zenei Napokon való aktív közreműködés (fúvószenekar,

néptánc), kulturális rendezvényeken való részvétel (városi, megyei, országos,

külröldi) szinesíti iskolánk és a város életét.

2.5. Szakmai ellenőrzés

Intézményünk bekerült a 2018. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe.

Ez nagyon komoly feladatot rótt az iskolavezetésre és valamennyi kollégára.

Az ellenőrzés eredménye pozitív.

2017 őszén minősült:

• Deákné Domonkos Julianna - Sikeres „Mester minősítés”

• Dr. Hepp: Takácsné Gregus Mária és Szabó Ágnes

2018 tavaszán minősült:

• AMI: Bácsfalvi Gabriella

• Dr. Hepp: Varga István

A kollégák a Pedagógus 1-ből Pedagógus II-be léptek.

2018 tavaszán közoktatás-vezetői szakvizsgát szerzett: Samu Hedvig (igazgatóhe]yettes),

Kovács-Szabó Eszter (megbízott tagintézmény-vezető) és Hankó Tamás (néptáncpedagógus).

2.6. Tantestületi kitüntetések

• Pribék Sándorné (iskolatitkár) „Miniszteri Elismerő Oklevelet” vehetett át

kiemelkedő szakmai tevékenységéért.

• Nagy Ibolya (tanító) “Kiváló pedagógiai munkáért” Tankerületi elismerésben

részesült.

• Ráczné Erdei Krisztina (tanár) a tanítványai sikeres fetkészítéséért kapott oklevelet.

• A Pedagógusok Szakszervezete a magyar kőzoktatásért, a szakszervezeti tagság

érdekében végzett lelkiismeretes és eredményes munkájának elismeréseként 3

kolléganőnk - Szöllősiné Samu Erzsébet (arany), Vidáné Endrődy Ildikó (ezüst),

Budainé Baji Ibolya (bronz) - Eötvös József-emlékérem kitüntetésben részesült.
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2.7. A 2017/2018. tanév végi tanulmányi eredmények ős a tovább tanulók száma

A tanulmányi átlageredmény változása

Tanulmányi átlageredmény 2015/2016-os tanévben: 4,15

Tanulmánvi átlageredmény 2016i•2O17-estanévben: 4,25

. Tanulmányi átlageredmény 2017/201 8-as tariévben: 4,28

Intézményünkben 132 tanuló ért cl kitűnő tanulmányi eredményt.

Tantárgyi dicséretet 350 esetben adtunk diákjainknak.

Továbbtanulás

gimnáziumba 12 Fö ebből Békésre: 2 Fő

szakközépiskolába 13 Fő ebből Békésre: S fő

szakgimnáziumba 51 Fő ebből Békésre: 4 fő

A 20 17/2018. tanévben tantestületünk Dr. Hepp Ferenc-díjat adományozott Kónya László ős

Hegedűs László tanulónak. A ballagáson a Hepp Ferenc-díjat a Hepp család képviseletében

Hepp Judit és Hepp Klára adta át.

2.8. Tanulóbiztosítás

Intézményünk diákjai a korábbi évekhez hasonlóan önkéntes alapon kiegészítő

biztosítás megkötésére is lehetőséget kaptak. A 2017/201 8-as tanévre vonatkozó

beérkezett biztosítási lapok a nyár folyamán kerültek összesítésre (319 Fő).

2017 óta a Gyulai Tankerületi Központ által bevont Giobal Safe Sen’iees Kft. biztosítási

tanácsadójával kötünk megállapodást:

A biztosítás összértéke:

A kedvezmény ebből:

Alapítvány számlájára utalt a tanácsadó cég.

987.000 Ft

197.400 Ft, melyet a Heppiskola Cyermekeiért

11



3. A 2018/2019-es tanév kezdetén

Iskolánk nevében, szervezeti-és vezetői struktúrájában nem történt változás

A beiskolázást előkészítő programok látogatottsága és a beiratkozás után világossá vált,

hogy az Új tanévben 3 első osztály indulhat.

A Pedagógiai program módosítása a tanév kezdetén kiemelt figyelmet kap. Számos törvényi,

módszertani változás indokolja a dokumentum aktualizálását,

Az intézmény munkatervének elkészítése összehangolt feladat. A kimunkálásban valamennyi

munkatárs észrevételére számítottunk. Elkészült éves Eseménynaptárunk. (I. sz. melléklet)

Pedagógusaink továbbtanulási — továbbképzési terve, mely a 3. sz. mellékletben olvasható.

A 2018/2019. tanév Is számos jelentős újdonságot hoz iskolánk, pedagógusaink és

tanulóink életébe. 2018 szeptemberétől az általános iskolában a KRÉTA teljes körű

használata vájt kötelezővé (AMI-ban tesztüzemben), miniszteri jóváhagyással. Minden

pedagógusunk elvégezte az ehhez kapcsolódó e-learning képzést

A jogszabályi változások mellett folytatódnak a pedagógiai szakmai ellenőrzések, a

megkezdett pedagógus - minősítések.

Intézményünk két tagintézménye (AMI, Tarhosi Tagiskola) a 2019. tanévi pedagógiai-

szakmai ellenőrzési tervbe bekerült. Ez Ismét komoly feladatot, felelősséget ró az

iskolavezetésre. Bízom benne, hogy sikeres lesz a folyamat.

A 20 18/19. tanévben pedagógus minősítésben vesznek részt:

• Pedagógus II.

6 fő (Bereezki Lázár Anita, Bohus Andrásné, Kovács-Szabó Eszter, Paulcsikné Budás

Gabriella, Samu Hedvig Klára)

• Mesterpedagógus fokozatot célozzák meg:

5 fő (Barna Zoltán. Kiss Attiláné. Nagyné Hidvégi Mária, Okányiné Gregorics

Erzsébet, Vidáné Endrődy Ildikó)

Az intézményi önértékelések sora is folytatódik. (2. sz. melléklet,)
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3.1. Személyi változások a tanév kezdetén

• Iszlainé Boldizsár Enikő öregségi nyugdíjba vonul, felmentési idejét tölti.

• Szalkai Nikoletta szerzödése lejárt.

• Nyesténé Kárp Anna kolléganőnk egészségi állapotának romlása miatt nem tér(het)

Vissza közénk. Jelenleg szintén felmentési idejét tölti.

• Riglerné Urgyán Diána kolléganőnk életvitelszerű küll?ildi tartózkodása miatt

2018. augusztus 15-től fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. Helyére új kollégát

vettünk Föl.

• Geletei László Sárváron kapott Új (vonzó) állást. Helyére Kovács Szilvia angol

szakos tanárnő érkezett.

Új pedagógusaink:

• Alt-Kiss Klaudia (Hepp: napközis nevelő)

• Ábelné Wagner Andrea (Hepp: tanító: 1. c)

• Kohutné Oláh Mariann (Hepp: tanító: 2. a)

• Kovács Szilvia (Hepp: okleveles angol szakos tanár)

• Tamás Tibor (AMI: zongora szakos tanár)

• Okányi Mihály (AMI: néptáncoktató)

Más intézménybe áttanító kollégáink:

• Fél állásban (13 órában) idén is nálunk tanít: Szabóné Urhmann Zsuzsanna ének

szakos kolléganő. Énekkawnk vezetését is vállalta.

• Bácsfalvi Gabriella — az AMI tanára — heti I órában (részmunkaidőben) éneket tanít

a Hepp Iskolában.

• Borosné Kiss Rebeka (angolt) és Szabó Ágnes (informatikát) Tarhoson is tanít.

• Halász István a székhelyintézményben tarhosi feladatai mellett részmunkaidőben

etikát tanít.

• Juhász Bence Muronyban is tart testnevelés órát.

• Király Gyula idén is vállalta, hogy Köröstarcsán segíti a nevelő-oktató munkát.

• Okányi Mihály néptáncoktató Dévaványán, Kamuton, Tarhoson és Békésen egyaránt

tart néptánc órákat.
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Óraadók:

• Az Alapfokú Művészeti Iskolánkba Mezöberény Művészeti Iskolájából óraadóként

áttanít Hamza Lenke kolléganő.

• D. Nagyné Makovei Ildikó óraadóként tanít angolt intézményünkben.

• Samu Hedvig — Kamuton óraadóként tanít kémiát.

• Alekszáné Lipták Éva a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskolájában

matematika órát tart heti 3 órában óraadóként.

• Varga István a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolájában 6 órában

óraadóként fizikát tanít.

• Az előző évekhez hasonlóan az AMI pedagógusai is vállalnak túlmunkát más

településen is (Gyulán és Vésztön).

• A Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézményével idén is kötünk megállapodást,

ugyancsak a Dr. Illyés Sándor (EGYMI) szakembereinek segítségét is igénybe

vesszük.

Közfoglalkoztatottak terén történt változások:

• A közfoglalkoztatás jogszabályi változásai miatt 25 év alatti munkatársaink

foglalkoztatása nem támogatható tovább, Így nem folytathatja munkáját Jánoska

Beáta (pedagógiai asszisztensként), Rafaelné Horváth Deborah (takarító),

valamint Okányi Miklós, aki iskolánk stúdiójában végezte mindennapi teendőit.

• Czinanóné Varró Pálma (korábbi pedagógiai asszisztens) a Muronyi Tagiskolába

nyert felvételt. Munkáját a nyeln’izsga megszerzése után tanitóként folytatja.

• Szilágyi Katalin (korábbi közfoglalkoztatott) takarítónő státuszba került. Ő Bíró

Lajos Imréné helyére került, aki Angliában talált munkát, iskolánktól végleg

megvált,

• Érkeztek új közcélú munkatársak is: pedagógiai asszisztensi feladatokat lát cl:

Horváth-Molnár Katalin a József A. 12. sz. alatt, takarítónőként tevékenykedik:

Lakatos Ágnes Franciska (szintén a József A. u-i telephelyen).

Tantestületünket Óriási veszteség érte: Takácsné Gregus Mária tanitónő

2018. szeptember 7-én hosszan tartó, méltósággal viselt betegsége után elhunyt

(Státuszának betöltése folyamatban van.)
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3.2. Nyáron történt

• 2018. Június 8-án megtiszteltetés érte intézményünket. Dánfokon rendeztük a Gyulai

Tankerületi Központ intézményvezetöinek tanév végi értekezletét, melyet

szabadidős programok egészítettek ki.

• AMI: BÉTAZEN, táborok, külfóldi-hazai fellépések, 3 napos továbbképzés

• több alkalommal vettek részt, ill. léptek fel diákjaink (AMI és ált. iskola) városi,

falusi rendezvényeken, ünnepségeken

• Bajza utca 1. alatt: napközis tábor valósult meg közel 100 gyerek számára

pályázati forrásból

• Bánkon olimpiai táborban vettek részt diákjaink és testnevelő kollégánk

• József A. u. 12.: sporttáborok

• nyári ügyeletet tartottunk szerdánként

• augusztusban rendkívüli szülöi értekezletet tartottunk az I. c-ben és a 2. a-ban

• középiskolás diákok nyári gyakorlatát-foglalkoztatását biztosítottuk

• augusztus 21-én delegáció járt iskolánkban Gyergyószentmiklósból a Vaskertes

Általános Iskolából (kollégák és diákok egyaránt) — Október 11-12-13-án szakmai

csereprogramban vesz részt iskolánk 7 pedagógusa.

3.3. Tanévelőkészítés-tanévkezdés

A 2018. áprilisi beiratkozás alapján 67 tanuló kezdte meg tanulmányait az első

évfolyamon.

Más településről (Muronyból) I gyermek jelentkezett iskolánkba.

A nyár folyamán beiratkozott (új) tanulók száma: 32 fő, ebből az 5. e osztályba 23 tanuló

érkezett,

Távozott tanulók száma: 9 Fő

Osztályaink száma: Békésen: 29 (alsó tagozat: 14, felső tagozat: 15). Tarhoson: 1 (összevont)

A József Attila utcai épületben: 26 tanulócsoport kerül elhelyezésre.

A Bajza utca épületünkben idén is 3 aísós osztály tanul: I. c, 2. d, 4. ‘3
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Tanulólétszámunk a 2018/19-es tanév megkezdésekor: 660 fő

Az Alapfokú Művészeti Iskola tanulólétszáma jelenleg még kialakulóban van.

Folyamatosan Jelentkeznek új tehetségek a művészeti képzésre.

Tantestületünk szakmailag kiválóan felkészült, intézrnényünkben a szakos ellátottság

megk lelő.

Pedagógus munkakörben alkalmazottak; 60 fő + 3 GYES-en lévő kolléganő

Tarhosi Tagiskolában: 4 fő

Alapfokú Művészeti Iskolában: 14 fő + 1 kofléganő GYED-en

NOKS: 9 fő

Működtetés; 14 fő (technikai dolgozók)

Települések, ahonnan a bejáró tanulók érkeznek (Összesen: 45 Fő):

• Békéscsaba (3 fő) • Murony (9 ró)
• Bélmegyer (6 fő) • Okány (1 fő)

• Köröstarcsa (4 Fő) • Tarhos (15 Fő)

• Mezőberény (7 Fő)

Békésen helyi járatos busszal jelenleg 50 fő jár (szániuk havonía változik.).

3.4. Tankönyvellátás

Az 1265/2017. (V.29.) Kormányhatározat értelmében a 2017/2018. évi tanévtöl az 1—9.
évfolyamos tanulók ingyenes tankönel1átásban részesülnek. Iskolánkban a

2018/2019. tanévi tankönyvosztás 2018. augusztus 29.-30. között rendben lezajlott.

3.5. Differenciált béremelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2017. szeptember l-jén hatályba

lépő 65. (1 a) bekezdése alapján a 2017. szeptember l-jel pedagógus-illetményemelést

az intézményvezető kompetencia és a teljesitményalapú értékelés alapján, az egyes

pedagógusok közötti különbséget téve, eltérő mértékben is juttathatja a köznevelési

intézmény foglalkoztatotti állomáriyába tartozó pedagógusoknak.

- 2017. szeptember elsejei hatállyal elkészült intézményünkben is a Kompetencia

és teljesítményalapú értékelési rendszer.
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- 2018 szeptemberében aktualizálásra került, mely a differenciálás alapját

képez(het)i.

Intézményünkben az illetmények elosztása egységesen (differenciálás nélkül)

történik.

3.6. Pályázataink

Futó pályázatok:

• EFOP-3±4-VEKOP-15-2015-00001 Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos

helyzetű tanulóknak — Útravaló Ösztöndijprogram, Út a középiskolába alprogram

2017/2018-es

• EFOP-1.2.l-15-2016-00639 „Védőháló a családokért”

• EFOP-12.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben”(Abacusan)

• EFOP-3.2.4-16-2016-0000l „Digitális kompetencia fejlesztése” (laptop)

• EFOP-3.3.2-16 A kultúra mindenkié — gyermek és iúsági szabadidős programok

Békésen és környékén (júl. I -től)

• EFOP-3.3.5-17-2017-00041 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő

Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósitása (napközis)

Egyéb:

• HAT-17-0l HATÁRTALANUL! Program - Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

• Kóruspályázat - NKA 449 132/00023

• Toldi Kupa

• Boldog Iskola program

• „Arany János Budapestje” diákutazási pályázat

Parhierintézmény:

• EFOP-3.3.6-17 Ember és Környezete Tudományos Élményközpont Békéscsabán

• EFOP-3.3.2-16-2016-000l0 Népi kézműves hagyományok átörökítése a Körösök

völgyében’ című projektűnk. Partnerintézmény

• EFOP-1.9.4-VEKOP-16 kódszámú, az Óvodai és iskolai szociális segítő

tevékenység fejlesztése projekt megvalósításához.

• EFOP-3.7.3-16-2017-00001 Kompetenciafejlesztés Békés megyében
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4. Együliműködések

Együttműködési megállapodás

Amely létrejött
a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde Hunyadi téri Tagóvodája,

valamint
a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,

- a továbbiakban, mint partnerszervezetek -

között.

A megállapodás tárgya;

A partnerszervezetek a 2018/2019-es tanévben vállalják, hogy elősegítik a városon belüli

szakmai együttműködésekct a nevelési-oktatási intézményekben a külső világunk,

szűkebb és tágabb környezetünk tevékeny megismerése és a tanköteles gyerekek

hátránykompenzálása, felzárkóztatása terén. A hagyományokon alapuló együttműködés

kiterjed a tapasztalatok, a jó gyakorlatok cseréjére, a közös rendezvények szervezésére és

szakmai bemutató foglalkozások tartására, látogatására.

A közös pedagógiai tevékenységtől egy újtípusú nevelési szemlélet elterjedését reméljük,

amelyben a hagyományokra építve, új utakat keresve tudjuk intézményi értékeink

felhasználásával a nevelő — oktató munkánkat megújítani, kiterjeszteni az óvoda-iskola

átmenetet elősegítve.

A két intézmény közös programokat szervez a tanévet átfogó munkaterv alapján a

környezeti nevelés és a hátránykompenzálás terén, a köruyezetünk megismerésére és a

környezettudatos magatartás népszerűsítése, valamint a gyerekek felzárkóztatása

érdekében.

Békés, 2018. 09. 03.
p.h.

Békési Kistérségi Óvoda Dr. Hepp Ferenc Áh. Isk. és AMI
intézményvezetője intézményvezetője

Hunyadi téri Tagóvoda Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk. és AMI
vezet6je intézményvezető-helyettese
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5. Zárszó

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A tájékoztatóban Igyekeztünk bemutatni a 2017/2018. tanév változásait, eredményeit. Röviden

tértünk ki egy-egy területre. A tájékoztató nem teljes, mégis azt gondoljuk, hogy elegendő lehet

arra, hogy iskolánk életébe, munkánkba bepillantást nyújtson.

Városunk közéletében ezután is meghatározó Szerepet vállalunk. A rendezvények

szervezésében, lebonyolításában (Sportbál, sportrendezvények, táborok — ünnepségek

szervezése, jótékonysági-karitatív kezdeményezések, civil szervezetekben tevékenykedés)

mindenkor számíthatnak tantestületünk tagjaira. Fontosnak tartjuk. hogy megismerjék -

elismerjék iskolánk éLetét, kollégáink munkáját. Eredményeinkről, sikereinkröl iskoiánk-,

illetve városunk honlapján egyéb médiában egyaránt hírt adunk.

2018. november 24-én iskolánkban ismét jótékonysági bált rendezünk. Tisztelettel és

szeretettel hívunk és várunk rendezvényünkre minden érdeklődő, támogató kedves vendéget.

Beszámolónk végén tisztelettel megköszönjük Békés Város Képviselő-testületének

együttműködését és segítségét, intézményi tanácsunk elnökének Izsó Gábor Polgármester

Úrnak a támogatását. Köszönjük, hogy a fenntartó-működtető Gyulai Tankerületi

Központ vezetőivel kiváló kapcsolatot ápol városunk vezetése, ezzel is erősíWe az

eredményes közös munkálkodást.

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete kiváló közösség.

Szakmai munkáját magas színvonalon végzi. Kollégáim számtalan kitüntetéssel, szakmai

elismeréssel gazdagodtak az elmúlt évek során.

Tanítványaink tanulmányi eredményükkel, méltó szereplésükkel példát mutatnak

diáktársaikiak — öregbítve ezzel iskolánk, városunk, tankerületünkjó hírnevét.

Bízva további sikeres együttműködésünkben, kérjük tájékoztatónk elfogadását!

Békés, 2018. szeptember 17.

Deákné Domonkos Julianna
intézményvezető

sk.
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Mellékletek

1. sz. mellélet Eseménynaptár2ol8-2019

2. sz. melléklet Éves belső önértékelési terv 20 18-2019

sz. melléklet Dolgozói beiskolázási táblázat Dr. Hepp F. Ált. Isk. és AMI

Afent nevesíteu mellékletek ci: e-mail csatolmánvában taláflrntóak.
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A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola

2017-2018. tanévének

cselekvési ütemterv tervezete

2017. szeptember 23 XII. Békési Tökmulatság
Dávidné Gyarmati
Zsuzsanna

Időpont Program Felelős
2017. augusztus 22. Vezetői értekezlet Deákné Domonkos Julianna

Alakuló értekezlet a Deákné Domonkos Julianna
207. augusztus 23. .

tagintezmenyekben Bagoly Laszlo
2017. augusztus 24. Javítóvizsga konzultáció Samu Hedvig

Órarend. kabinetbeosztás,2017. augusztus 22-31. .. 1gazatohe1yettesekugyeleti rend keszitese
2017. augusztus 29. Javítóvizsga a Heppben Samu Hedvíg
2017. augusztus 28-29. ..

(8:00-17:00) Ingyenes tankonyvosztas Bodorne Varga Aniko

Tanévnyitó értekezlet Deákné Domonkos Julianna2017. augusztus 31. (9:00)
Munkavedelmi oktatas Jozat Csaba
Tanévnyitó ünnepség a Kovács-Szabó Eszter2017. augusztus 31. (17:00) . .

Tarhosi tagiskolaban Szerencsme Szabo Anna
Tanévnyitó ünnepély Vidáné Endrődy Ildikó.201’. szeptember 1. (8:00) - ‚.

Elso tamtasi nap Barna Zoltan
2017. szeptember 1. A nyilatkozatok kiosztása Pedagógusok
2017. szeptember 1-3. Madzagfalvi Napok Deákné Domonkos Julianna
2017. szeptember I. és 2. Valamennyi évfolyam szülöi

. . . Osztalvfonokokhete ertekezleteinek megtartasa -

2017. szeptember I. és 2. Az elsősök logopédiai Barna Zoltán
hete szűrésének megkezdése Durkóné Erdei Edit

. A tanórán kívüli Deákné Dornonkos Julianna,2017. szeptember S-ig
foglalkozasok szervezese ig. helyettesek, DOK
Munkaközösségek és a

2017. szeptember 12. tanszakok éves Munkaközösség-vezetők
munkatervének elkészítése
Munkaközösség-vezetők
alakuló értekezlete.2017. szeptember 12. . Deakne Domonkos JuhannaA tanulmanyi naptar
összeállítása
Tűzriadó gyakorlat201,. szeptember 14. Munka-es tuzvedelmi telelosmegtartasa

Deákné Domonkos Julianna
2017. szeptember 15. Oszi hulladékgyűjtés Dávidné Gyarmati

Zsuzsanna
„. Deákné Domonkos Julianna201 i. szeptember BECS elso ertekezlete -

Kovaesne Sas Eva
2017. szeptember 21. SZM választmányi ülés Deákné Domonkos Julianna

Autómentes Világnap2017. szeptember 22. .. . Deakne Dornonkos Juliannaprogramjan valo reszvetel
Testnevelés óra alóli Osztályfőnökök

2017. szeptember felmentések — Testneveiők
gyógytestnevelés szervezése Védőnő

-

___



DIFER felmérés elvégzése
az első évfolyamon2017. szeptember . ‚. . Pej leszto pedagogusokPejleszto loglalkozasok
megtervezése

... — . Deákné Domonkos Julianna,
. . A tanuuyi nyomtatvanyok2017. oktober L -ig igazgatohelyettesek,me’renueiLse

iskolatitkárok
Naplók, névsorok,
tanmenetek, tömegsport
naplók, egyéni fejlesztési
tervek, tanórán kívüli

2017. október 1-ig foglalkozások, Pedagógusok
sport foglalkozások
foglalkozási terveinek
elkészítése. lendása.
bemutatása

[
Megemlékezés az aradi Deákné Dornonkos Julianna

2017. októberó. vértanúkról. Kirándulás Dávidné Gyarmati
Aradra. koszorúzás Zsuzsanna

2017. október Intézményi Tanács üLése Deákné Domonkosiulianna
‚ . Az októberi statisztika Deákné Domonkos Julianna,2017. oktober b-iiz

elkeszitese Igazgatohelyettesek
DIFER vizsgálatban

. . szereplők létszámának2017. oktober 27-ig . . . Barna Zoltanlejelentese az Oktatasi
Hivatalnak

2017. október Halloween Party Idegen nyelvi
munkakozosseg. tesinevelok

. Barna Zoltán2017. oktober9-13. Mese het
Borosne Korcsok Eszter

Az I 956-os forradalom és
. . szabadságharc 60. Deákné Domonkos Julianna2017. oktober 20. (pentek) ..

evforduloja, a koztarsasag Samu Hedvig
kikiáltásának ünnepe

‚ Az Őszi szünet előtti utolsó2017. oktober27. (pentek)
tamtasi_nap

2017. október 30.— ..

.‚ Oszi szünet Deakne Domonkos Juhannanovember 3.

Egészség hét, nevelési2017. november3. hete Samu Hedvig
program
Szakmai tantestületi2017. november 15.
kirandulas
Nevezés a Zrínyi Ilona2017. november . Szollosine Samu Erzsebet

I_____________________________ matematikaversenyre
. . . Béres Istvánné,2017. november vege Nevelesi ertekezlet

Deakne Domonkos Julianna
Az iskolai szintü tanulmányi2017. november . . Szaktanarokversenyek inditasa
A leendő első évfolyamosok
szüleinek szervezett Deákné Domonkos Julianna2017. november
bemutatkozo torum es nyilt Barna Zoltan
napok



Pályavúlasztási szülői Deákné Dornonkos Julianna2017. november .

ertekezlet 8. osztalyosoknak Borosne Kiss Rebeka
A nevelési-oktatási
intézmények a

. KOMPETENCIA méréshez2017. november 24-ig ... Deakne Domonkos Juliannaszukseges adatokat
megküldik az Oktatási
Hivatal részére.

. Mikulás ünnepséE20)7. december eleje
‚.....

..‘-. OsztalvfonokokKeszulodes a teli unnepekre i -___________ —

. Adventi kirándulás2017. december cleje
Budapestre

2017. december 14. Fóruma leendő első Deákné Domonkos Julianna,
(csütörtök) osztályos tanulók szüleinek Barna Zoltán

. Szabóné Uhnnann2017. december2o. Templomi hangverseny
Zsuzsanna

A bukásra álló szülők
. ... . Iii. hclyettesck.2017. december enesitese a tajekoztato fizet

., osztalvlonokokalapjan

20)7. december —2018. Nyílt napok a .
. . . Palyavalasztasi referensjanuar nyolcadikosoknak

Karácsonyi ünnepség, DOK2017. december2o. (szerda) Osztalytonokok. DOKnap
2017. december 27.— 2018. Deákné Dornonkos Julianna,
. . . Teli szunetanuar 2-ig szulok
2018 első féléve. .. .. - ‚.Tankonyvrendeles Tankonvvielelos. szulokfolyamatosan I

2018. január 8-tól A magántanulók Deákné Domonkos Julianna,
2018. Január 19. osztá1yozóvizsgáa osztátyfönökök
2018. január 9. és 2018.
. . NETFIT-meres Puskas Karolyaprihs 27. kozott

. . A központi felvételi2018. januar . Osztalyionokokmegirasa
‚ .‚..‚‚ Deákné Dornonkos Julianna,Az altalanos telveteli eljaras .20)8. januar palyavalasztasi referens.kezdete

I osztalvionokok
. . Deákné Dornonkos Julianna.201 8. januar 19 Az elso telev vege

osztalytonokok
Játszóház a leendő Deákné Domonkos Julianna,2018.januar20.
elsosoknek igazgatohelyettesek

. ‚‚.‚ ‚„. . Deákné Domonkos Julianna,2018. januar 26-ig A felevi ertesitok kiosztasa
osztalytonokok

Zrínyi Ilona
:

... Deakne Domonkos Julianna2018. februar maternatikaverseny teruleti -

I . . Szollosine Samu Erzsebettordulo
. - Deákné Domonkos Julianna,

.. A 8. evtolyamosok . .2018. februar kozepe . . palyavalasztasi lelelos.beiskolazasa
szulok

2018. február3. hete Iskolai farsang DOK
2018. március - Húsvétijátszóház - DOK

2018. március 5-9.-ig Pénz hét
Munkaközösség-vezetök,
osziályfőnökők



Március 5-i Ünnepség
(1848/49)

Deákné Domonkos Julianna,
osztályfőnökök

Intézményünkben a Szülői Munkaközösség az Esernénynaptár szerint végzi munkáját,
ezért külön SZM niunkatcrv nem készült.

2018. március 14. (szerda)

‚ Vidáné Endrődv Ildikó2018. marcius 3. hete „Nyitnkek’
Barna Zoltan

2018. március 29.- április 3- .... Tavaszi szunet Deakne Domonkos Juliannaig
. . . ..,.. Munkaközösség-vezetők,2018. apnlis 9-13. Digitalís temahet

osztaly [onokok
. ..‚. Deákné Domonkos Julianna

. . . Az D. osztalyosok szuloi2018. apniis Samu Hedvigtoruma
Barna Zohan

2018. április Nevelési értekezlet Deákné Domonkos Julianna
i A 8. évfolyamosok2018. apnhs 2-3. hete . 8-os osztalvionokoklefenykepezese

2018. április 23-27. Fenntarthatósági témahét Deákné Domonkos Julianna
‚. . A bukásra álló tanulók Deákné Domonkos Julianna,2018. majus eleje ... ..szuleinek kiertesitese osztulyionokok
. - . . .. Dávidné Gyanati2018. majus l avaszi hulladekgyujtes

Zsuzsanna
.. Az idegen nyelvi tudásszint telephelyi koordinátor,2018. majus 16. (szerda) . . .

meres a 6. es 8. evfolyamon (elmeresvezetok
.. Deákné Dornonkos Julianna.2018. majus SZM valasztmanyi ules

SZM szulok
2018. május I Intézményi Tanács ülése Deákné Dornonkos Julianna
2018. május 23. (szerda) Országos kompetenciamérés Deákné Domonkos Julianna

‚. . Deákné Domonkos Julianna,2018. majus vege Suligala
oszialyionokok

2018. Június 2. hete Gyereknap DÖK
.. . . NETFIT-mérés2018. junius 1-ig . ... Puskas Karolyeredmenyenek feltoltese
.. .. . A magántanulók Deákné Dornonkos Julianna,2018.junius 1. —juntus 15. . ..osztalyozovizsgaja osztalvionokok

2018. június 1-2. hete Osztálykirándulás Osztályfönőkök
UTOLSÓ TANÍTASI NAP Tankönyvfelelös.

‘ 2018. június 15. (péntek) Ingyenes tankönyvek könyvtáros. osztálvfönökök.
visszaszedése szülők
A nyelvi mérés

.‚ . . . ..‚ Deukne Dornonkos Julianna2018. jumus 15-ig eredmenyeinek megkuldese
. . . Samu Hedvigaz Oktatasi Hivatalnak.

2018. június ló. (szombat, . Deákné DornonkosJulianna,Ballagas9:00) szulok
2018. június 21. (csütörtök, ..... .

1700)
Tanevzaro unnepseg Deakne Domonkos Julianna

2W 8. június 22. Tanévzáró értekezlet Deákné Dornonkos Julianna



A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola

2018-2019. tanévének

cselekvési ütemterv tervezete

!ntézmdnyünkben wi Szülői Munkaközösség tíz Esen:éiiynaptár szerint végzi ‚nunkáját, LZéI1

külön SZM ‚nunkaterv (6.s;. meUékleO izeiii késziilt.

Időpont — Program Felelős
2018. augusztus 22. Vezetői értekezlet Deákné Domonkos Julianna

I Orarend. kabinetbeosztús.2018 augusztus 2,-tol .. luazgatohelyettesekugve]eti rend keszitese
Alakuló értekezlet a Deákné Domonkos Julianna208. augusztus 24. .

tagintezmenyekben Bagoly Laszlo
... Deákné Domonkos Julianna.

. A tanu2vi nyomtatvanyok
2018 szeptember eleje . igazgatohelyettesek.

meurenűetese .iskolatitkarok
2018. augusztus 27. Javítóvizsga konzultáció Samu Hedvig
201$. augusztus 29. Javítóvizsga a Heppben Samu Hedvig
201$. augusztus 29-30. Ingyenes tankönyvosztás Bodorné Varga Anikó

Tanévnyitó értekezlet Deákné Dornonkos Julianna2018. augusztus 31.
Munkavedelmi oktatas Jozaf Csaba

‚ Tanévnvitó ünnepség a Kovács-Szabó Eszter
2018. augusztus ‚1. . .

Tarhost tagiskolaban Szerencsine Szabo Anna
‚ Tanévnyitó ünnepély Vidáné Endrődv Ildikó.

2018. szeptember). . ..

Elso tanitasi nap Barna Zoltan
2018. szeptember 3. A nyilatkozatok kiosztúsa Pedagógusok
2018. szeptember 79 E Madzagfalvi Napok Deákné Domonkos Julianna

Valamennyi évfolyam szülői2018 szepembere .. Osztalvtonokok
ertekezleteinek megtartasa

. Az elsösök louopédiai Barna Zoltán
szervezes alatt $

szuresenek megkezdese Durkone Erdei Edit
‚ A tanórán kívüli Deákné Domonkos Julianna,szervezes alatt .

toglalkozasok szen’ezese ig. helyettesek, DOK
Testnevelés óra alóli Osztúlyfőnökök

201$. szeptember6. felmentések— Testnevelők
gyógytestnevelés szervezése Védőnő
Munkaközösségek és a

201 8. szeptember I 0-ig tanszakok éves Munkaközösség-vezetök
munkatervének elkészítése
Munkaközösség-vezetők

. alakuló értekezlete.
2018. szeptember 10-ig . Deakne Domonkos Juhanna

A tanulmanyi naptar
összeállítása

Deákné Domonkos Julianna
2018. szeptember 10. Oszi hulladékgyűjtés Dávidné Gyarmati

Zsuzsanna
Deákné Domonkos Julianna2018. szeptember 10. BECS első értekezlete
Kovácsné Sas Éva



KATVED ellenőrzés
Intézményvezetés2018. szeptember 13.

valamennyi telephelyen
DIFER felmérés elvégzése
az első évfolyamon

2018. szeptember 10. —21. . Fejleszto pedagogusok
Fejleszto toglalkozasok
megtervezése
Tűzriadó gyakorlat

2018. szeptember24. Munka-es tuzvedelmi lelelos
megtartasa

2018 szeptember vége SZM választmányi ülés Deákné Domonkos Julianna

Dáviclné

Gyarmati2018. szepternber22. XIII. Bekesi Tokmulatsag
Zsuzsanna

Naplók, névsorok,
tanmenetek, tőmegsport
naplók, egyéni fejlesztési
tervek, tanórán kívüli

2018 szeptember hónap foglalkozások, Pedagógusok
sportfoglalkozások
foglalkozási terveinek
elkészítése, leadása,
bemutatása

. Az októberi statisztika Deákné Domonkos Julianna,
2018. oktober l-tol

elkeszitese Igazgatohelyettesek
2018. október eleje Intézményi Tanács ülése Deákné Domonkos Julianna

. ..‚ . Barna Zoltán
2018 oktoberelso hete Zenei vilagnapi hangverseny

Bagoly Laszlo
Megemlékezés az aradi Deákné Domonkos Julianna

2018. október 6. védanúkról. Kirándulás Dávidné Gyarmati
Aradra, koszorúzás Zsuzsanna

. Barna Zoltán2018 oktober2-3. hete Mese het
Molnar Sandor Zoltanne

2018. október 16. Gyaloglónap az óvodával Barna Zoltán
DIFER vizsgálatban

. . szereplők létszámának
2018. oktober 26-ig . . Barna Zoltan

lejelentese az Oktatasi
Hivatalnak
Az 1956-os forradalom és

. szabadságharc 60. Deákné Domonkos Julianna
2018. oktober 19. (pentek) . ..

eviorduloja, a koztarsasag Samu Hedvig
kikiáltásának ünnepe

201 8. október 24. Barátunk a természet OKO munkacsoport
‚ Az őszi szünet előtti utolsó

2018. oktober2ó.
tamtasi_nap

2018. október28. - ...

Oszi szunet Deakne Domonkos Julianna
november 2.

Egészség hét, nevelési
2018 novembere Samu Hedvig

program
2018 novembere Nevelési értekezlet Deákné Domonkos Julianna

. Tanulmányi versenyek
szervezes alatt . Szaktanarok

inditasa
A leendő első évfolyamosok Deákné Domonkos Julianna

2018 novembere
szuleinek szervezett Barna Zoltan
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2019. április 8-12.

2019. április IS.-- április 23.

bemutatkozó fórum és nyílt
napok

Digitális térnahét

Tavaszi szünet

Munkaközösség-vezetök,
osztályíőnökök

A nevelési-oktatási I
intézmények a I

. KOMPETENCIA méréshez2018. november 23-ig .. . Deakne Domonkos Juliannaszukseges adatokat
megküldik az Oktatási
Hivatal részére.
Pályavúlasztási szülői Deákné Domonkos Julianna2018. december eleje
ertekezlet 8. osztalyosoknak Borosne Kiss Rebeka
Mikulás ünnepség

2018. december 6. ‘.., OsztalylonokokKeszulodes a teli unnepekic
Karácsonyi ünnepség, DOK2018. december 21. Osztalytonokok. DOKnap

‚ Adventi kirándulás2018. december vege
Budapestre

2018. december 24. —2019 Deákné Domonkos Julianna,Teli szunet
januar 4 szulok

. . A bukásra álló szülök Ig. helvettesek.2018.januar . .
-ertesitese osztalyonokok

2019. Január 9.— április 26.-
. NETFIT-meres Puskas Karolyig

. . Játszóház a leendő Deákné Domonkos Julianna,2019. januar 19.
elsosoknek igazgatohelyettesek

. ‚ ‚.•‚ ‚ Deákné Domonkos Julianna,2019. januar 25. Azelso telev vege
osztalyionokok

‚ Deákné Domonkos Julianna,
. . A 8. evfolyamosok . . .2019 januar . palvavalasztasi lelelos.beiskoluzasa

szulok
2019 tavasza Tankönyvrendelés Tankönvvfelelös. szülők
Középiskolák szervezése A központi felvételi

.‚ . . Oszialvionokokalapjan megirasa -

.

. ‚..‚. Deákné Domonkos Julianna,Kozepiskolak szervezese Az altalanos felveteli eljaras .

.‚ palyavalasztasi referens,alapjan kezdete
osztalytonokok

‚ ....‘ ‘,. ‚ Deákné Domonkos Julianna,2019. februar I. A lelevi ertesitok kiosztasa
osztalytonokok

Zrínyi Ilona
. 5- . .. Deakne Domonkos Julianna2019 februar kozepe matematikaverseny teruleti

. Szollosine Samu Erzsebet
j fordulo

2019 február harmadik hete j Iskolai farsang DOK
2019. február 25. és március ‚ Munkaközösség-vezetők.

Penz

bel
I. kozott . osztaivtonokok

. . Március IS-i Ünnepség Deákné Domonkos Julianna.2019. marcws 15. ‚(1848,49) osztatvfonokok
2019. március 18-22. Fenntarthatósági témahét Deákné Dornonkos Julianna
2019 március harmadik ...„ Vidáné Endrödy Ildikó
hetetol Barna Zoltan
20I9 április első hete Húsvéti játszóház - DOK

Deákné Domonkos Julianna



Az 5. osztályosok szülői
fóruma

Deákné Domonkos iu1iannfl
Samu Hedvig
Barna Zoltán

2019 ápdlisa

2019. április 19. Nevelési értekezlet Deákné Domonkos Julianna

A

8. évfolyamosok2019 apnlis vege . . . 8-os osztahtonokok
lefenykepezese -

‚ . . A bukásra álló tanulók Deákné Domonkos Julianna,2019 apnlisa ... ..szuleinek ki ertesitese osztalytonokok
. . . .. Dávidné Gyarmatiszervezes alatt Tavaszi hul ladekgyujtes

Zsuzsanna
2019 májusa Intézményi Tanács ülése Deákné Domonkos Julianna

‚. . Deákné Domonkos Julianna,2019. majus 17. Suligala
osztalyionokok

.. Az Idegen nyelvi tudásszint Samu Hedvig,209. majus 22. ‚. . .meres a 6. es 8. evfolyarnon lelmeresvezetok
2019. május 27-30. Határtalanul
2019. május 29. Országos kompetenciamérés Deákné Domonkos Julianna

.. NETFIT-mérés
20 19. majus 3 I-ia Karaesne Sarkozi Doraeredmenyenek teltoltese
2W9júniusa Gyereknap DOK
2W9 Június I. ás 2. hete Osztálykirándulás Osztályfőnökők

A nyelvi mérés
.‚ . . ..‚ Deakne Dornonkos Juhanna2019. junius 12. eredmenyemek megkuldese

. . . Samu Hedvig
az Oktatasi Hivatalnak.

.. . A magántanulók Deákné Domonkos Julianna,2019.jumus . . . .osztalyozovizsgaja osztalytonokok
UTOLSO TANITASI NAP Tankönyvfelelős,

• 2019. június 14. Ingyenes tankönyvek könyvtáros. osztályfőnökök.
visszaszedése szülők

.. . . Deákné Domonkos Julianna.2019. junius 15. Ballagas I
szulok

2019. június 21. Tanévzáró ünnepség Deákné Domonkos Julianna
2019. Június 23. Tanévzáró értekezlet Deákné Domonkos Julianna
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Eves önértékelési terv

2018/19-es tanév

5630 Békés, József Attila u. 12.

Jóváhagyta:
Deákné Domonkos Julianna

Intézményvezető

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Békés, 2018. 08. 31.



1. Az önéitékelés alapja

Jotiszabályi háttér:

• 201 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87. *)
• 20/2W2 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

és a köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. *)
• 326/20 13. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet)

Szakmai seaédanvattok:

• Országos Tanfelügyelet — kézikönyv az általános iskolák számára
• Országos Tanfelügyelet — kézikönyv az alapfokú művészeti iskolák számára
• Utmutató a pedagógusok minösítési rendszeréhez
• Önértékelési kézikönyv általános iskolák számára
• Önértékelési kézikönyv az alapfokú művészeti iskolák számára
• Otéves intézményi őnértékelési program

2. Az önéitékelés célja

A szervezet vagy az egyén — vezető és pedagógus — tevékenységeinek, képességeinek,
tudásainak, viselkedésének, eredményeinek kritikai megítélése önmaga által, ebben az
esetben a standardban foglalt és intézményi elvárásokkal bővített elvárásoknak való
megfelelés vizsgálata és kritikai megítélése.
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 nevelötestület bevonásával az
intézményTe vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a íejleszthető területeket.
Erre építve fejlesztéseket tervezzen. a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse,
szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési programokat indítson, majd újabb önértékelés
keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét.

3. Önéitékelési csoport

Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy belső
ellenőrzési csoport (BECS) iránvitja. A csoport létszáma 12 fő. akik a meflékletben
található szervezeti diagram mentén végzik feladatukat.
A munkacsoport vezetőjét az igazgató bízza meg.
Operatív vezető: Kovácsné Sas Eva
A csoport feladata. hogy közreműködik

• az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában:
• az adatgyűjtés és az interjúk lebonyolításában;
• az éves terv elkészítésében és megvalósításában:
• az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában;
• az értékelésbe bevont kollégák kIkészítésében, feladatmegosztásában;
• az OH informatikai támogató felületének kezelésében.
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BECS tagok (név szerint):
Bagoly László; Barna Zoltán; Barna Zoltánné; Deákné Domonkos Julianna; Kiss
Attiláné; Kovácsné Sas Eva; Kovács-Szabó Eszter; Licskáné Polgár Márta;
Okányiné Grcgorics Erzsébet; Samu Hedvig; Tamás Tibor; Vidáné Endrődy Ildikó

Állandó meghívott kolléga: Puskásné Pásztor Ildikó (a Közalkalmazotti Tanács elnöke)

Bevont pedagógusok (név szerint):

Alekszáné Lipták Eva; Dávidné Gyarmati Zsuzsanna; Erdei István; Fesető Eszter;
Gyurovits Katalin; Hegedűsné Kocsis Ildikó; Karácsné Sárközi Dóra; Nagy Ibolya.
Szükségét láttuk egy kibövített csoport létrehozásának a terhelés csökkentése érdekében.
A kibővített csoportba a munkaközösség-vezetőket választottuk.

Az ő feladatuk az óralátogatás lesz (az iskolavezetés valamelyik tagjával együtt). az óra
utáni megbeszélésen való részvétel és az óralátogatási jegyzőkönyv elkészítése Word
formátumban. a látott tanítási órával kapcsolatban az Onénékelési kézikönyv kérdéseire
való válaszadás (min. 3-4 mondatos válaszok kérdésenként).

4. Az önértékelés tervezése

Az önértékelés három szinten zajlik: pedagógus, vezető, intézmény.
Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az
értékelési területek és szempontok megegyeznek.
Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a
pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok
minősítésének alapját képező indikátorok alkotják.

5. Az önértékelésre kijelölt pedagógusok kiválasztásának elvei

Jogszabályi háttér alapján minden tanévben sor kell kerüljön a tantestület 20 %-ának
értékelésére.

Ebben a tanévben kijelölt kollégák köre:

- akiknek a minősítése várható
- a fennmaradó helyekre a vezető jelöli ki a kollégákat.
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6. Az önértékelés üternezése

Pedagógus önénékelések:

Sorszám Időpont Pedagógus neve Tanítás helye

1. 2018. október Samu Hedvig
Dr. Hepp - Békés(tanar;_igazgatohelyettes)

. Dobi István2. 2018. oktober . Dr. Hepp - Bekes(testrevelo_tanar)
Kovács-Szabó Eszter

I 2018. október Dr. Hepp - Tarhosmegbizott tagintezmeny- I

vezető)
Bagoly László

4. 2018. október (kürt tanár; tagintézmény- AMI
Vezető)

‘018 Alekszáné Lipták Éva
5. — . (tanár; tanító; Dr. Hepp - Békésnovember

munkakozosseg-veze Éo)
20 IS. Békési Katalin6. . . Dr. Hepp - Bekesnovember (tanito)

Fesető Eszter
7. 2019. január (tanító; munkaközösség- I Dr. Hepp - Békés - Bajza u.

vezetö)
. Bíró Tamás8. 2019. januar . AMI(trombita_tanar)

9. 2019. Február Feiegyiné Oláh Anikó
Dr. Hepp - Békés - Bajza u.(tanito)

. Sántáné Kis-Kovács Györgyi10. 2019. lebwar Dr. Hepp - Bekes - Bajza u.(tanito)
. . Szabados ÉvaII. 2019. marcws . . Dr. Hepp - Bekes(tamto)

12. 2019. április Halász István
Dr. Hepp - Tarhos

Vezetői önértékelések:

‘01$
Kovács-Szabó Eszter

— . (me”bízott tagintézmény- Dr. Hepp - Tarhosnovember
vezeto)

‚ 2018. Bagoly László
AMInovember (tagintézmény-vezető)

Intézményi önértékelések:
Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola Tarhosi Tagiskolája.

2018.
I 5641 Tarhos, Kossuth u. 49-51.

. december OM: 20090 1-007
megbízott tagintézmény-vezető: Kovács-Szabó Eszter
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája

7 2018. 5630 Békés. Petőfl u. I. Idecember OM: 200901-010

______ ___________

tagintézmény-vezető: Bagoly László
- J
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7. Az önéilékelés menete és a BECS tagok konkrét feladatai

1. A szervezők (Bagoly László, Barna Zoltán; Samu Hedvig) megszervezik az adott
pedagógus önértékelését. Egyeztetik a részleteket az érintett pedagógussal. közösen
meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további partnerek körét (vezetők —

rnk.vez., kollégák — 6 munkatárs)

2. Barna Zoltánné (szakmai segítő) feladata lesz az aktuálisan érintett kollégák
tájékoztatása és az énékelésbe bevont kollégák (munkaközösség-vezetők) [elkészítése
az önértékelési munkára.

3. A kérdőives felmérések lebonyolításával megbízott kollégák (Licskáné Polgár
Márta. Okányiné Gregorics Erzsébet, Tamás Tibor) továbbítják a felmérésben
résztvevöknek az online kérdöiv elérhetöséuét. és elindítják a felmérést. Az
informatikai rendszer a résztvevők számára 28 jegyű (betűkből és számokból álló)
kódot generál, majd elérhetővé teszi számukra ebben az éves önértékelési tervben
meghatározott időintervallumban, végül a felmérés zárásaként összesíti az adott
válaszokat. !Szükség esetén a kérdöives felmérés kiegészíthető papíralapú felméréssel.
de ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai
rendszerben.!

4. A dokumentum-elemzéssel megbízott kollégák (Alekszáné Lipták Éva; Bagoly
László, Barna Zoltán, Dávidné Gyarmati Zsuzsanna; Erdei István; Fesető Eszter,
Gyurovits Katalin; Hegedűsné Kocsis Ildikó, Karácsné Sárközi Dóra, Nagy
Ibolya) megvizsgálják a pedauógus munkájával összefüggő dokumentumokat
!tanmenet, éves tervezés egyéb dokumentumai, óratervek és egyéb foglalkozások
tervei, napló. tanulói LXizetek!; majd jegyzőkönvvben rögzítik az előre megadott
szempontok !Onériókelési kézikönyv 26-29. oldal! alapján a tapasztalataikat.

5. Az interjú elvé2zésére felkért kollégák: Licskáné Polgár Márta, Okányiné
Gregorics Erzsébet, Tamás Tibor a javasoh interjúkérdések aapján lefolylatják az
interjúkat, a válaszok kivonatát jegyzőkönyvben rögzítik.

6. 2 órát vagy foglalkozást meglátogatnak a rnunkaközössé-vezctők és a felkért
kollégák, majd az előre megadott óralátogatási szempontok !Önériékelési kézikönyv
28-29. oldal! alapján rögzítik tapasztalataikat ajegyzőkönyvben.

7. A kitöltött jegyzőkönyvet Kovácsné Sas Éva rögzíti az informatikaj felületen; majd
elérhetővé teszi az önértékelő pedagógus részére.

8. Az önértékelő pedaóEus az értékelésben részt vevő kollégák által rögzített
tapasztalatok alapján 5-ös skálán értékeli önmagát az elvárások teljesülése szerint és
kompetenciánként kiemelkedö és fejleszthető területeket (amennyiben van ilyen) jl

Az önértéketés eredményét az informatikai rendszer eLérhetővé teszi az
intézménvvezető számára, aki jóváhagyja. Ezt az értékelést láthatja az 011. a külső
szakértők. szaktanácsadók is.

9. A pedaóEus az intézményvezetö, Vagy az intézményx’ezető-helyettes segítségével
önfejlesztési tervet készít, amelyet Kovácsné Sas Eva feltölt az informatikai
rendszerbe.
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8. Az önértékelés folyamata - határidök

Fontos lépések:
I. Az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés
2. Az önér(ékelés elvégzése
3. z összegző értékelések elkészítése

Melyik pedagógus önértékelését kik segítik? Mikor?

Sorszám Önértékelő Önértékelést segítő kollégák
pedagógus

Samu Hedvit órát dokanzentiunokat kérdőiv,
látogat: vizsgálja: interjú:

Onértékelés időpontja: Karácsné Dávidné Gyarmati Okányiné
2018. október Sárközi Zsuzsanna Gregorics

Dóra és Vezetői Interjú: Erzsébet
Barna Deákné Domonkos
Zoltán Julianna

2. Dobi István órát dokunientznnokat kérdőív:

..
látogat: vizsgálja: Okányiné

Onértékelés időpontja: Karácsné Karácsné Sárközi Gregorics
2018. október Sárközi Dóra Erzsébet

Dóra és i ezetoz Interjú:
Vidáné Samu Hedvig

Endrődy
Ildikó

3. Kovács-Szabó Eszter órát dokztmentznnokat kérdőíi’.
látogat: vizsgálja: Interjú:

Onértéketés időpontja: Fesető Barna Zoltán Kiss Attiláné
2018. október Eszter és Vezetői Interjú:

Deákné Vidáné Endrődy
Domonkos Ildikó
Julianna

4. Bauolv László órát dokztnzentzunokat kérdőív.
látogat: vizsgálja: interjú:

Onértékelés időpontja: Erdei Erdei István Tamás Tibor
2018. október István és VezetőI Interjú:

Deákné Deákné Domonkos
Domonkos Julianna
Julianna

Alekszáné Lipták Eva órát
látogat:
Samu

Hedvi és
Deákné

Domonkos
Julianna

dokzznzentunzokat
tsgálja:

Hegedüsné Kocsis
Ildikó

Vezetői Interjú:
Samu Hedvig

kúrdőiv,
üztetjú:

Okányiné
Gregories
Erzsébet

Önértékelés időpontja:
2018. noveniber

L...
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6. Békési Katalin órát dokumentumokat kén/öli’,
látogat: vizsgálja: inteijú:

Onértékelés időpontja: Gvurovits Barna Zoltán Licskáné
2018. november Katalin és Vezetői inte;jz2: Polgár Márta

Vidáné Deákné Domonkos
Endrődy Julianna

Ildikó
7. Fesető Eszter órát dokumentumokat kérdőív,

látogat: vizsgálja: inteijú:
Onértékelés időpontja: Na2v Barna Zoltán Licskáné
20l9. január Ibolva és Vezetői inteijú: Polgár Márta

Barna Deákné Domonkos
Zoltán Julianna

8. Bíró Tamás órát dokumentumokat kén/öli’,
látogat: vizsgálja: intetjú:
Baolv Erdei István Tamás Tibor

Onértékelés időpontja: László és Vezetői inteijú:
2019. január Deákné Bagoly László

Domonkos
Julianna

9. Fe1ezyiné Oláb Anikó órát dokumentumokat kénlőív,
látogat: vizsgálja: intetjú:

Onértékelés időpontja: Gvurovits Barna Zoltán Licskáné
2019. február Katalin ás Vezetői inteijú: Polgár Márta

Fesető Deákné Domonkos
Eszter Julianna

10. Sántáné Kis-Kovács órát dokumentumokat kérclőív,
Györ2yi látogat: vizsgálja: inteijú:

Nagy Fesető Eszter Licskáné
Önértékelés időpontja: Ibolva és Vezetői inteijú: Polgár Márta
2019. Február Vidáné Barna Zoltán

Endrődy
Ildikó

I 1. Szabados Éva órát dokwnentumokat kénlőív,
látogat: vizsgálja: inteijú:

Onértékelés időpontja: Gvurovits Dávidné Gyarmati Okányiné
2019. március Katalin és Zsuzsanna Gregorics

Vidáné Vezetői inteijú: Erzsébet
Endrődy Deákné Domonkos

Ildikó Julianna
12. Halász István órát dokumentumokat kérdőív,

látogat: vizsgálja: inteijú:
Onértékelés időpontja: Kovács- Barna Zoltán Kiss Attiláné
2019. április Szabó Vezetői interjú:

Eszter és Kovács-Szabó
Barna Eszter
Zoltán
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9. Az önértékelés folyamata

Idő Feladat Feladat elvégzése
Látogatás Az órát tartó pedagógus a látogatás Az ezzel megbízott kolléga
előtt egy előtt átadja a dokumentumait az dokumentumonként. az elöre
héttel. ill. a órát látogató kollégáknak: megadou szempontok alapján
látogatás - tanmenet megvizsgálja a pedagógiai
napján — esoportprohl munka dokumentumait, majd

- óravázlat rögzíti a dokumentum-elemzés
- napló eredményét.

Oralátogatás Előre meghatározott beosztás
szerint.

Az óralátogatás módszere Megfigyelési szempontok
mentén (2. sz. „ici/ék/el,)
A két órát vagy foglalkozást
érintő óralátogatás és az azt
követő megbeszélés
tapasztalatait a megadott
szempontok alapján a kollégák
Word fonnátumban leírják, majd
leadják az adatgvűjtőnek az
informatikai felületen való
rögzitésre.

Oralátogatás Önértékelési kérdőív khöltése A kérdöives felmérések
után egy hét lebonyolításával megbízott

kolléga továbbítja a felmérésben
résztvevőknek az online kérdőív
elérhetőséget, és elindítja a
felmérést.

Az informatikai rendszer a
résztvevők számára az éves
önértékelési tervben megadott
időintervallumban elérhetővé
teszi az online kérdőív kitöltő
felületet, majd a felmérés
zárásaként összesíti az adott
válaszokat.

Oralátogatás Interjú az önértékelésre kijelölt Az erre kijelölt felelősök a
után egy hét pedagógusokkal javasolt interjúkérdések alapján

lefolytatják az interjúkat. majd a
válaszok kivonatát Word
formátumban leírják. majd
leadják az adatgyűjtőnek az
informatikai felületen való
rögzítésre.

Óralátogatás Interjú az intézmény vezetőjével! Az erre kijelölt felelősök a
után egy hét Vezető önértékelése esetén: Interjú a javasolt interjúkérdések alapján

______________

munkáltatóval (Gyulai flnkerület lefolytatják az interjúkat. majd a
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vezetőjével) válaszok kivonatát Word
formátumban leírják, majd
leadják az adatgvüjtőnek.

Óralátogatást Szülői kérdőívek kitöltése és az A kérdőíves felmérések
követő 1-3 eredmények összegzése (Szülői lebonyolításával megbízott
nap kérdőív nem kötelezö.) kolléga továbbítja a felmérésben

résztvevőknek az online kérdőív
elérhetőséget. és elinditja a
felmérést.
Az informatikai rendszer a

I résztvevők számára elérhetővé
! teszi az online kérdöív kitöltő

felületet. majd a felmérés
zárásaként ősszesiti az adott
válaszokat.

öalátogatást Munkatársi kérdőív kitöltése és az A kérdőíves felmérések
követö eredmények összegzése lebonyolításával megbízott
második hét kolléga továbbítja a felmérésben

résztvevőknek az online kérdőív
elérhetöséget. és elinditj’a a
felmérést.
Az informatikai rendszer a
résztvevők számára az éves
önértékelési tervben megadott
időintervallumban elérhetövé
teszi az online kérdőiv kitöltő
felületet, majd a felmérés
zárásaként összesíti az adott
válaszokat.

Óralátogatást Az önértékelt pedagógus az Kompeteneiánként
követő intézményi elvárások tükrében meghatározza a kiemelkedő és
második hét elvégzi az önértékelését fejleszthető területeket.

Az önédékelés eredményét az
informatikai rendszer elérhetövé
teszí az értékelt pedagóguson
kívül, az intézményvezető,
valamint külső ellenőrzés esetén
az Oktatási ilivatal és a külső
szakértők. szaktanácsadók
számára is.

Oralátogatást BECS tag segítségével öt évre szóló’ A pedagógus a vezetö
követő önfejlesztési terv elkészítése — majd segítségével az önértékelés
harmadik hét végleges egyeztetése az intézmény eredményére épülő S évre szóló

vezetőjével önfejlesztési tervet készít,
amelyet feltölt az informatikai
rendszerbe.
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10. Intézményértékelés feladatai az adott tanévben

• Tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt tagintézmények önénékelése; tagintézmény
vezető és megbízott tagintézménv-vezetö önértékelése

• A vezető által kijelölt pedagógusok önértékelése

A ta2intézmény önértékelésének területei:

1. Pedagógiai folyamatok
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
3. Eredmények
4. Belső kapcsolatok. együttműködés. kommunikáció
5. Az intézmény külső kapcsolatai
6. A pedagógiai munka feltételei
7. A kormány és az oktatásért felelös miniszter által kiadott tantervi szabályozó

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés

Az 1-2. és a 4-6. területeken az intézményi adottságokat, az intézmény működésének
jelenlegi állapotát méri fel az intézmény, a 3. és 7. területeken pedig az elért eredményeit
veszi számba.

Feladataink:

Folyamatos adatgyüjtés:

- Dokumentumelemzés (Önértékelési kézikönyv 72-75. o. alapján)

1. Pedagógiai program

2. SZMSZ

3. Egymást követő 2 tanév (2016/17 és 2017/18) munkatervei és az éves beszámolók (a
munkaközösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt)

4. Továbbképzési program — beiskolázási terv

5. Mérési eredmények adatai, elemzése (országos mérések, kompetenciamérés
eredménye 5 tanévre visszamenőleg)

6. A pedagógus-önénékelés eredményeinek összegzése

- A peda2ó2iai munka infrastruktúrájának me2ismerése (Önértékelési kézikönyv 75. o.)

- EléEcdettséEmérés szülők és pcda2óusok körében (Őnértékelési kézikönyv 88-90. o.)

/Elektronikusan elkészíti a kérdőívezés felületét László Attila informatikai munkatárs./
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- Interjú

1. Vezetövel (Önértékelési kézikönyv 76-77. o.)

2. Intézmény pedagógusaival (Önértékelési kézikönyv 77-78. o.)

!Elektronikusan elkészíti a kérdőívezés Felületét László Attila informatikai munkatárs.!

Interjú alanyok (az iskolavezetés javaslata alapján):

Alapfokú Müvészeti Iskolában:
1. Bácsfalvi Gabriella
2. Bereczki-Lázár Anita
3. Bíró Tamás
4. Demjén Gábor
5. Erdei István
6. Lipcseiné Timkó Sára
7. Matajszné Szőnyi Graciella

Tarhosi Tagiskolában:
Kiss Attiláné

2. Lévainé Kis Adrienn
3. Halász István

3. Szülők képviselőivel (Önértékelési kézikönyv 78. o.)

!Elektronikusan elkészíti a kérdőivezés Felületét László Attila informatikai munkatárs.!

- Az egyes részfeladatot végzők jegyzőkönyvben rögzítik észrevételeiket, ill. az
interjúkérdésekre adott válaszokat.

- A kitöltött jegyzőkönyvet Kovácsné Sas Éva fehölti az OH informatikai rendszerébe.

- A jegyzőkönyv aláírt eredeti példányát iktatjuk. és 5 évig megőrizzük.

- Tanfelügveleti látogatás során a szakértők kérésére bepillantást engedünk.

- Bagoly László tagintézmény-vezető ! Kovács-Szabó Eszter megbízott tagintézmény
vezető minden elvárás tekintetében értékeli az elvárás teljesülését és Kovácsné Sas
Eva segítségével rögzíti az OH elektronikus felületén, megjelölve az értékelés forrásául
szolgáló, a rendszerben már korábban rögzített tapasztalatokat.

- Bagoly Lász’ó tagintézmény-vezető / Kovács-Szabó Eszter megbízott tagintézménv
vezető értékelési területenként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető
területeket. Az értékelést az OH informatikai rendszerében Kovácsné Sas Eva
önértékelési csoport vezetővel rögzíti.

- Bagoly László tagintézmény-vezető / Kovács-Szabó Eszter megbízott tagintézmény
vezető a nevelőtestület bevonásával intézkedési tervet készít, amely az önértékelés
eredményein alapszik.
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- A Fenntartó részéről Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató asszony
megjegyzéseket Főzhet az intézkedési tervhez. Részére elküldjük. majd a jóváhagyását és
támogatását megvárjuk.

- Végül az OH felületére Bagoly László tagintézmény-vezetö / Kovács-Szabó Eszter
megbízott tagintézmény-vezető és Kovácsné Sas Eva kitölti az S évre szóló intézkedési
tervet.

11. Az összegző értékelések

A munkacsoport tagjai készítik el a pedagógus és intézményi önértékelés összegzését. Az
összegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre és a fejleszthető
területekre.
Erősségek azok. amelyek 80 % feletti. fejleszthető területek, amelyek 40 % alatti
értékelést kaptak. A fejleszthető területek közé kell sorolni azokat is, melyek szélsőséges
édékelést kaptak (szórásuk nagy).
Az interjúknál az abban résztvevők összegzésképpen fogalmazzák meg az erősségeket és
fejleszthető területeket.

12. A dokumentumok tárolása

Az önértékelés. szaktanácsadás. tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a
személyi anyagban tároljuk, valamint elektronikusan az OH támogató felületén.

Az intézményi önértékelés dokumentumait iktatjuk, és a titkárságon tároljuk. Az összegző
értékelést, az éves önédékelési tervet és az ötéves önértékelési programot a titkárságon; és
az OH által biztosított informatikai felületen tároljuk.

13. Nyilvánosság, hozzáférhetőség

Az értékeléseknek az önértékelési csoport tagjai. valamint az intézményvezetés és a
személyi anyagot kezelő munkatárs számára hozzáférhetőknek kell lenni.
Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek számára:
szaktanácsadó. tanfelügyelő. szakértő, munkáltató. fenntartó.
Kérés esetén az intézményvezetö tájékoztatást nyújthat az értékelésben részt vevő felek
részére az eredményről (az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében).
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14. Mellékletek

I. sz. melléklet: Az önértékelési munkacsoport (BECS) struktúrája

Deákné
Domonkos
Julianna

elnök
BECS irányítása
tantestület
tájékoztatása

Bagoly László Barna Zoltán \‘idáné Samu Hedvig Kovács-Szabó
AMI — szervező Alsó tagozat — Endrődy Ildikó Felsö tagozat — Eszter
Dokumentum- szervező a csoport szervező Tarhosi tagint. -

elemzés; Dokumentum- munkájának Dokumentum- szervező
óralátogatás elemzés; ellenőrzését elemzés; Dokumentum-

órai átogatás vénezi órai átogatás elemzés;
Dokumentum- óralátogatás
elemzés;
óralátogatás

I 4
Tamás Tibor Licskáné Polgár Okányiné Gregorics Kiss Attiláné
fejlesztő Márta Erzsébet fejlesztő
Adatgyűjtés és I fejlesztő fejlesztő Adatgyűjtés és
kiértékelés: Adatgyűjtés és Adatgyűjtés és kiértékelés:
kérdőíves felmérések kiértékelés: kiértékelés: kérdőíves felmérések
ás interjúk kérdöíves felmérések kérdőives felmérések ás interjúk
Osszegző értékelések és interjúk ás interjúk Osszegző értékelések
elkészítése: AMI Osszegző értékelések Osszegző értékelések elkészítése: Tarhosi

elkészítése: Dr. Hepp elkészítése: Dr. Hepp Tagiskola

arna Zoltánné Kovácsné Sas Eva
szakmai setzítö operatív vezető
Aktuálisan érintett kollégák tájékoztatása, Intézményi dokumentumok kidolgozása a
segítése csoport tagjaival együtt:
Ertékelésbe bevont kollégák (mk. vezetők) - intézményi elvárás-rendszer
felkészítése - éves önértékelési terv
Adatgyüjtés és kiértékelés: -5 évre szóló őnértékelési program
kérdőíves felmérések és interjúk Osszegző értékelések összegyűjtése.
Összegző értékelések elkészítése: Dr. [lepp Az OH informatikai támogató felületének

H_______ kezelése.
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2. sz. melléklet: Óralátogatási szempontok

Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai:

1. Milyen volt a pedagógus stílusa?

2. Mennyire volt érthető a pedagógus kommunikációja?
3. A pedagógus mennyire vette figyelembe az egyéni képességek közötti

különbözőségeket?

4. A vezető. irányító. segítő szerep mennyire volt indokolt az egyes
munka folyamatokban?

5. Mennyire szakszerű a pedagógus órai fogalomhasználata, mennyire támogatja a
tanulókban az Új fogalmak kialakítását és a korábbiak elmélyítését?

6. Kihasználta-e a pedagógus a tantárgyi kapcsolatok lehetőségét?
7. Hogy határozta meg a pedagógus az óra/foglalkozás célját és hogy sikerült azt a

tanulókka tudatosítani?

8. Mennyiben támogatták az elvégzett feladatok és az alkalmazott módszerek a cél
elérését?

9. A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások mennyire illeszkedtek az
óra/fogalkozás tartamához. az elvégzett feladatokhoz?

10. Mennyiben feleltek meg a használt módszerek. tanulásszervezési eljárások a
szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű tudományos ismereteknek? (Amennyiben van
ilyen. például IKT- módszerek. projektmódszer, kooperatív technikák)

II. Milyen motivációs eszközöket alkalmazott a pedagógus az órán/foglalkozáson?
2. Milyen mértékben sikerült a tanulókat bevonni a foglalkozás menetébe, aktivitásukat

fokozni?

13. Hogy jelent meg a személyiségfejlesztés az órán/foglalkozáson? Milyen eszközök
segítették ezt?

14. Hogy jelent meg a közösségfejlesztés az órán? Milyen eszközök segítették?
15. Hogy jelent meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás az

órán/foglalkozáson?

16. Mennyire tükröződött a szokásrend a tanórán/foglalkozáson a tanulók magatartásában?
17. Milyen módon valósult meg az órán a tanulók együttmüködése. egymástól való

tanulása?

IS. Hogy jelent meg a tanulók önértékelése?

19. Hogyan történt a tanulók, tanulói produkturnok (szóbeli és írásbeli) értékelése?
20. Mennyire volt előkészített a házi feladat?

21. Elérte-e az óra a célját, koherens volt-e az óratcrvvel?
22. Mennyire Feleltek meg a pedagógus reakciói az egyes pedagógiai szituációknak?
23. Reálisan értékelte-e a pedagógus az egyes pedagógiai szituációkban mutatott reakcióit

az óramegbeszélésen?

24. Mennyire volt retlektív a pedagógus?

- visszatekintés a tervezésre, megvalósulásra
- a lényeges mozzanatok tudatosítása

- alternatív cselekvésmódok kialakítása.
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3. sz. melléklet: Kérdöjvek

Pedagógus önértékelése esetén:

1.) A pedagógus önértékelő kérdőíve—Önértékelési kézikönyv 82-83.0.
2.) Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléshez — Onénékelési kézikönyv 84. o.
3.) Niunkatársi kérdöív a pedagógus önértékeléshez — Onértékelési kézikönyv 85. o.

Vezető önértékelése esetén:

________

1.) Vezetői önértékelő kérdőív — Önértékelési kézikönyv 86-87. o.
2.) Á vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a
pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív — Onédékelési kézikönyv 88-89. o.
3.) A vezető önértékelésc, valamint az intézményi önértékelés keretében a szülők
elégedettségét mérő kérdöív — Onéilékelési kézikönyv 90. o.

4. sz. melléklet: Interjú-kérdések

Pedagógus önéitékelése esetén;

1.) A pedagógusinterjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez:
Onédékelési kézikönyv 30. o.

2.) A vezetői interjú javasolt kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez:
Onértékelési kézikönyv 31. o.

Vezető önértékelése esetén:

1.) A vezetővel készített interlú javasolt kérdései: Önértékelési kézikönyv 48. o.
2.) A vezetői munkájáról a munkáltatójával készített interjú javasolt kérdései:
Onénékelési kézikönn’ 48. o.
3.) A vezetötársakkal készített interjú javasolt kérdései: Onéilékelési kézikönyv 49. o.
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ZÁRADÉK

Az éves önértékelési tervet a nevelőtestület a 2018. augusztus 31-i értekezletén
egyhangúan elfogadta.

Békés, 2018. augusztus 31.

Deákné Domonkos Julianna
inlézményvezeűí
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I. Alapító okirat szerinti feladateflátás

Terület Adat
Hatályos alapító okirat száma: 26.2./2017.(X12.)
Az intézmény fenntartója: Békési ICstérségi

I ntézményfenritartó Társulás
5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2,

Az intézmény me2nevezése: Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde
Az intézmény típusa: óvoda - bölcsőde
Gazdasági Iroda helye: Polgármesteri Hivatal

5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
Az intézmény székhelye: Fürkész Központi Óvoda

5630 Békés, Baky utca 4.
Az intézmény tagintézményei: Ujvárosi Tagóvoda

; 5630 Békés, Csabai u. 30.
Hunyadi téri Tagóvoda
5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.
Bóbita - Integrált Tagóvoda
5630 Békés, Otemető u. 2.
Korona úti Tagóvoda
5630 Békés, Koronau. 2.
Teleki úti Tagóvoda
5630 Békés, Teleki u. 26.
Tarhosi Tagóvoda
5641 Tarhos, Kossuth u. 52.
Gólyafészek Bölcsőde
5630 Békés, Rákóczi utca 16.
Földvár Bölcsőde
5630 Békés, Fábián utca 2512.

Felvehető maximális gyermeklétszám Ligóvodák ktszúm

tagóvodánként: Fürkész Központi Óvoda 150/125*

Újvárosi Tagóvoda 50
1-lunyadi téri Tagóvoda 40
Bábita hiegrált TagŐVQda 125

Korona Tagóvoda 50
Teleky Tagóvoda 60
Tarbosi Tagóvoda 25

összesen: 5QQ/475*
• A Fürkisz Központi Ovodában egy csoport ideiglenesen szünetel.

Az intézmény óvodai csoportjainak száma: taóvodák csoportok

Furkesz Központi Ovoda 6/5*
Újvárosi Tagóvoda 2

Hunyadi téri Tagóvoda 2
Bóbita Iniegrátt Tagóvoda 5

Korona Tagóvoda 2
Teleky Tagóvoda 3
Tarhosi Tagóvoda 1

összesen: 20/21 *

3



A_Fürkósz_Központi_0vodban_egy_csoport_ideiglenesen_ünestI

Felvehető maximális gyermeklétszám bőlcsűdéL létszám

böksődénként: Gólyafészek Bölcsőde 48
Földvár Bölcsőde 96

Összesen: 144
Az intézmény bölcsődei csoportjainak száma: bblcsödék csoportok

Gólyafészek Bölcsőde 4
Földvár Bölcsőde 8

összesen: 12
Alapító okirat szerinti ellátandó alapfeladatai: Óvodai nevelés, a többi gyermekkel,

tanulóval együtt nevelhető, oktatható
sajátos nevelési igényű gyerekek
óvodai nevelése,

Nemzetiségi nevelés: -

Alaptevékenység: A O - 6 éves korosztály bölcsődei és
óvodai ellátása, intézményi
étkeztetése. A hátrányos helyzetű és
sajátos nevelési igényű gyerekek (az
a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, aki a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi /látási,
hallásii, értelmi vagy
beszédfogyatékos, autizmus
spektrnrn zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral /súlyos
tanulási, tgyelem- vagy
magatartásszabályozási zavanaW
küzd) óvodai ellátása.

Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodásra kijelölt költségvetési
szerv, előkányzatai felett saját maga
rendelkezik.

II. Beszámoló a 2017/2018 nevelési évről — óvoda
2.1. Az óvodai intézményegység strukturális helyzete:

A Füricész Központi Ovodában 2016. szeptember I .-től egy csoport szüneteL
Fürkész Központi Ovodában a csoport szüneteltetése miatt, a helyiséget tornateremként
üzemeltetjük. Ezáltal helyben is van lehetőség a sajátos nevelési igényű gyerekeknek előírt
speciális mozgásos terápia (TSMT, SZIT) megvalósítására. A speciális, szükséges eszközök
rendelkezésünkre állnak.

2.2. Az óvodai intézményegység gyermeldétszám adatai:
intézmény Csoportok Férőhely Létszám/fő Feltö Itöttség

száma (%)
óvoda 20 475 448 94%

2.2.1. A 2017/2018 nevelési év részletes adatai, tagóvodák:



Tagóvodák Csoportok Férőhely Gyermekek I
száma (2 m11í5) — Z —

)
- ..zz .

Cl)
— z u-

C
Fürkész Központi Óvoda ú/5 iswl2S’ 122 3 17 20 13 43 125

ÚjvárosiTagóvoda 2 50 49 1 8 Ő 1 4 50
Hunyadi téri Tagóvoda 2 40 29 - 4 4 16 25 29

Bóbita Integrált 5
125 103 20 16 [10 2 1 123Tagóvoda

Korona utcai Tagóvoda 2 50 46 - 2 - I 46
Teleky utcai Tagóvoda 3 60 59 - 3 I - - 59

TarhosTagóvoda 1 25 16 - 5 3 - - 16
Összesen: 20 ] 475*

424 24 55 44 33 74 448
Öcs létszám: 448 Fő

A feltöltöttség: 94 %-os volt. i
* (I csoport szünciel)

BTMN —es szakértői véleménnyel rendelkező gyerekek létszáma nagyon magas 55 Fő.
Ez a szám Is mutatja, hogy fejleszlőpedagógusunk munkája rendkívül indokolt.
Meglehetősen megnövekedett a cigány nemzetiségi, HU, HUH gyerekek száma. Emiatt
óvodapedagógusaink kiemelt feladata a fokozott odaűgyelés a gyermekekkel kapcsolatos
változásokra: ápoltság, rubázat, egészségi állapot, esetleges elváltozások.

A 2017/2018 nevelési évben több alkalommal vettük fel a kapcsolatot a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, négyszer a gyermekek kötelező óvodába járása
érdekében. Együttműködésünk eredményeként többek közt javult a gyermekek óvodába
járásának rendszeressége. Szükségszerű a szülők szemléletének formálása.

Az óvodás korú gyermekek logopédiai fejlesztését a Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa
láthatja eb A logopédusok kijárnak a tagóvodákba, de csak a tanköteles korú gyermekekkel
tudnak foglalkozni. Mivel nagymértékben megnövekedett a beszédhibás gyerekek száma,
nagyon nagy szükség lenne a 4 - S évesek logopédiai fejlesztésére Is.
A sajátos nevelési igényű gyerekek logopédiai fejlesztését a Pedagógiai Szakszolgálat
alkalmazásában álló logopédussal kötött megbízási szerződéssel oldjuk meg.

2018 áprilisában a 3 éves korú gyerekek beszédszintjének felmérése megtörtént, a szülők
írásban nyilatkoztak gyermekük beszédfejlettségéről.

2.3.Személyi feltételeink alakulása — óvodai intézményegység:
Tagóvodáinkban jól felkészült, hrnovatív, szakképzett dolgoz6k látják cl a gyermekek
nevelését, fejlesztését.

Peda%óus vézettséű: 44 fő
igazgató 1 F6

óvodapedagógus 40 fő
gyógypedagógus I ib

mozgásfejlesztő szakpedagógus I fő
fejlesztő pedagógus I Fó

logopédus (megbízási szerződéssel) I Fő
Pedagógiai munkát közvetlenül scgítő dolgozó: 34 Fő

pedagógiai asszisztens 2 tó



könyvelő
ügyintéző

óvodatitkár

szakképzett dajka 21 Fő
kisegítő S fő

karbantartó 3 Fő
Óvodai intézményegység összesen:78 fő

Egyéb fo2lalkoztatott: ‘7 fő (intézményi szinten)
gazdaságvezető

_______________________

Az óvodapedagógusok kőzül 25 szakvizsgával, két fó két szakvizsgával, nyolcan
másoddiplomával rendelkeznek. Jelenleg egy fő alapdiplomát szerez.

20] 3-tól a költségvetésből kikerült a pedagógus szakvizsga és továbbképzés nontatíva, így a
hét évenkénti kötelező továbbképzést az óvodapedagógusolmak kell űnanszírozniuk.

2017 márciusától elindult a „Sulinet” központi képzés szervező felület. A rendszer célja, hogy
lehetőséget biztosítson a pedagógusok Számára az egyes szolgáltatók (POK-ok) által nyújtott
képzésekről informáci6k szerzésére, a képzésekre történő jelentkezésre, a jelentkezéshez
szükséges dokumentumok feltöltésére.
Ezen a felületen lehetőség van ingyenes, illetve támogatott képzéseken való jelentkezésre,
részvételre.
Az ingyenes képzések lehetőségével óvodapedagógusaink rendszeresen ébuek (tehetség,
EFOP, DIFER), illetve ingyenes e-learning tanfolyarnokon is részt vettek.

2.3.1. Pedagógus clőmeneteH rendszer:
A 2017/2018 nevelési évben Urbancsekné Sebestyén Marianna
szaktanácsadó mestervizsgát tett, mester fokozatú besorolást szerzett.
1 fő óvodapedagógust minősítettek, I Fő gyakornoki vizsgát tett.

tagóvoda vezető

Név Eredmények
Urbancsekné Sebestyén Marianna I Mester I 100%

Kocsomé Krizbai Anna Pedagógus 2 99%
Gyarakiné Bajka Edit Pedagógus I 94%

Az elmúlt időszakban a Korona utcai Tagóvodából 2 tó óvodapedagógus és a Hunyadi téri
Tagóvodából I tó dajka ment nyugdíjba.

2.3.2. Pedagógiai - szakmai ellenőrzés:
Az elmúlt nevelési évben minden tagóvoda vezetőnk, és az igazgató iniézményvezetői
tanfelügyeleti ellenőrzésre lett kijelölve.
Az ellenőrzés célja az inlézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az
intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetés elméleti szempontok, valamint
az intézményvezető Saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.
Az ellenőrzést megelőzte a vezetői önértékelés, melyet az Oktatási Hivatal által müködtetett
felületen végeztünk cl. Módszere az interjúkészités ás dokumentumelemzés, kérdőives
kikérdezés, valamint önértékelés. Az önéttékelés önfejlesztési terv elkészítésével zárult,
melyek feltöltésre kerültek az Oktatási Hivatal által működtetett felületre.

összesen: 35 fö

Ifó
2Fá
3fb
Hó
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A tanfelügyeleti ellenőrzés minden tagóvoda vezetőnknél megtörtént. A tanfelügyeleti
ellenőrzések eredményeként elkészültek fejlesztési tervek, melyek Feltöltésre kerültek az
Oktatási Hivatal által működtetett felületre.
Béres lstvánné igazgató intézményvezetői tanfelügyeleti ellenőrzésének eredménye és a
Fejlesztési terve megtalálható az I. számú mellékletben.

A 2017/2018 nevelési évben négy tagóvodánk: a Fürkész Központi Óvoda, az Újvárosi
Tagóvoda1 a Hunyadi téri Tagóvoda valamint a Bóbita Integrált Tagóvoda tanfelügyeleti
intézményellenőrzésre lettek kijelölve.
Az intézmény ellenőrzés célja, hogy iránymutatást adjon az intézmény pedagógiai — szakmai
munkájának fejlesztéséhez amiak feltárása által, hogy a köznevelési intézmény hogyan
valósította meg a Pedagógiai Programjában és a Munkaten’ében foglaltakat.
Az ellenőrzést megelőzte az intézményi önértékelés, melyet az Oktatási Hivatal által
működtetett felületen végeztünk el. Módszere az inteijúkészítés és dokumentumelemzés,
valamint kérdőíves felmérés.
A tanfelügyeleti ellenőrzés a négy kijelölt tagóvodában megtörtént. A tanfelügyeleti
ellenőrzések eredményeként elkészültek az intézkedési tervek, melyek feltöltésre kerültek az
Oktatási Hivatal által működtetett felületre.

2.4. Tárgyi feltételeink alakulása - óvodai intézményegység:
Az EFOP 3.1.1. a „Kisgyermekkori nevelés támogatása” elnevezésű sikeres projekt keretében
a Fürkész Központi Ovoda, Hunyadi téri Tagóvoda, Bóbita Integrált Tagóvoda játék készlete
mozgás, értelmi képességet, szerepjátékot gazdagító fejlesztő eszközökkel bővült,
tagóvodánként 300.000Ft értékben.

A „Kincses Kúltúróvoda” 2017 pályázat 1.250000Ft támogatta intézményünket, a tagóvodálc
eszközkészlete a gyenneklétszám arányában bővült.

Újvárosi Tagóvoda: Az egyik csoportban kieseréltük a székeket könnyű fáb6l készültekre.
Igy mindkét csoportban fa székeken tevékenykedhetnek a gyerekek.
Az alapítványunk jóvoltából, a csoportjaink asztallapjait is felújítottuk, mert a régi már
nagyon kopott volt. A Deeathlon áruház támogatásával a három éve megnyert eszközök
további bővítésre kerültek, igy minden labdajátékból egy csopottnyi eszközünk lett.

Hunyadi téri Tagóvoda: Óvodánk tárgyi feltételei megfelelőek. Jól felszerelt csoport
szobáinkban iinkciós sarkok — kuckók vannak (zenei, rajzos, mese). Nagyon sok
képességfejlesztö játékkal, társasjátékkal, mozgásfejlesztést segítő eszközzel rendelkezünk.

Korona utcai Tagóvoda: Óvodánk változatlanul, az elmúlt évekhez hasonlóan szinte minden
fajta tárgyi eszközzel rendelkezik, mely a minden napi alapszintű tevékenység ellátáshoz
szükséges.

Teleky utcai Tagóvoda: Szakkőnyveket, és gyermekkönyveket szereztünk be. melyek segítik
a szakmai munkánkat. Játékállományunk alapítványi, és fenntartói segítséggel gyarapodott.
Megújítottuk a homokozó keretet, a trambulint, és sikerült a karácsonyi játékvásárlást
flnanszíroznunk. A pályázatoknak köszönhetően rendezvényeinkre néptáne ruhát szereztünk
be, valamint Új udvari labdadobálót, nagyméretű fali vonalvezetőket.

Bóbita Integrált Tagóvoda: Az eszköztárunk bővítése mellett óvodánk komfortosabbá
tétele, esztétikai felújítása ig megtörtént, az aula oldala körben csempeburkolatot kapott, az
udvarra napellenző ponyvákat feszítettűnk, és lefedésre került az udvari bejáró teteje.
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Fürkész Központi Óvoda: Alapítványunk nyertes pályázatával, az Emberi Eröforrás
Támogatáskezelő - NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) Civil szervezetek működési célú
támogatására kiírt NEA-UN-l 7-M-I 076 pályázati azonosítószámmal benyújtott ‚A jövő
egészséges felnőttjeiért” című pályázaumkkal 1 .200000Ft összegű támogatásban részesültűnk.
A pályázat keretében egy játszódornbot építettünk az óvodánk udvarára, melyet különböző
készségfejlesztő játékokkal szeretünk fel (csúszda, mászó fal, hálós fal). Továbbá mozgás
fejlesztő eszközeinket Is gazdagítottuk (kukac alagút, labdatölcsér). Az IKT eszközök
felhasználási lehetőségét bővítettük, korszerűsítettük, minden csoportban elérhető az internet.
Sporlmezt és festőkötényeket vanattunk gyermekeinknek.

Tarhos: A tarhosi önkormányzat által elnyeit pályázat keretén belül, kívül-belül, megújult az
óvoda épülete: nyílászáró csere, burkolás, hőszigetelés, járda felújítás, kerékpártároló.
Tárgyi eszközeink bővü]tek szerep - szituációs játékokhoz kapcsolódó kellékekkel,
(babakonyha, fésülködő asztal, olvasó sarok), vizuális tevékenységhez szükséges
eszközökkel, bútorzattal, speciális mozgásfejtesztő játékokkal, kültéri játékokkal.
Egy speciális fejlesztő szoba került kialakításra. ICcserélésre került az ebédlő bútorzata
(asztal, szék, evőeszköz tároló szekrény, evőeszközök, konyhai felszerelések).
Mozgássérültek számára átjárbatóvá vált az épület, felnőtt és gyermek mozgássérült mosdó
lett kialakítva. Megújultak a mosdó helyiségek ig.

Minden békési tagóvoda működtetnek alapítványi, melyek segítségünkre voltak a gyerekek
nevelési, és tárgyi feltételeinek a javításában. A befolyt támogatásokat, a rendezvények
bevételeit. szülői segítségeket, az adó 1%-át az intézményünkbe járó gyermekekre forditottuk.

2.5. Pályázati eredményeink:
A 2017/2018 nevelési évben négy országos projektben vettünk részt.

a) „Kincses Kulturóvoda” 2017.
Célja: Erősítse az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését, illetve
elösegitse, hogy az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények
kínálta lehetöségeket. A Támogatás összege: I .250000Ft.
A megvalósításban minden tagóvoda részt vett, kidolgozott munkaterv alapján.
Együttnűködő partnereink voltak:

Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum

Nefelejcs Békési Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
Belencéres Néptáncegyütteséit Egyesület

Békés Városi Kecskeméti Sándor Kulturális Központ
Napsugár Bábszínházért Kulturális Egyesület

Békési Piac Felügyelet

_______

A szakmai beszámolóban rögzítettük, hogy tagóvodánként havonta egy alkalommal voltunk
Könyvtárban, részt vettünk meseterápiás foglalkozásokon. Jelen voltunk a Könyvtári
napokon, az Uimepi Könyvhéten, és a Vers szerető óvodások találkozóján.
Felléptünk a Tök mulattságon. a Nefelejcs Vigalmon, kézmüvesedtünk népi játszóházi
foglalkozásokon.
Közreműködtünk az őszi ..Szürcti mulattságon”, az adventi ..Luca napi vásáron”, és
„Virágvasámap” a piacon.
Részt vettünk a Zene iskolában növendék hangversenyén, és a „Hópihe” koncerten.



A Bélcés Városi Jantyik Mátyás Múzeum szervezésében három alkalommal vettünk részt
múzeumpedagógiai foglalkozásokon.
A Belencéres Néptánc Együttes minden tagóvodában tartott egy alkalommal a szülőkkel
közös táncházat.
Onálló rendezvénye két tagóvodának volt a Bóbita Integrált Tagóvoda Népmese Napja és a
Teleky utcai Tagóvoda Mihály napi vására, mellyen minden tagóvoda részt vett.
A Kulturális Központban két nagy rendezvényünk volt. Karácsonykor a Napsugár Bábszínház
előadása: A világszép nádszáHdsasszony. 2018 májusában élő zenés néptánebemutató és
táncház a Belencéres Néptáncegyüttcsscl.
Ez tagóvodánként 23, intézményi szinten 161 aHcalmat jelentett.

b) Az Oktatási Hivatal Bázisiutézménye
Célja a helyijó gyakorlataink bemutatása régiós szinten.
Résztvevő tagóvodáink:

Fürkész Központi Ovoda — Zöld óvodai tevékenység
Takarítási Világnap 2017.09.20.

„Újra Papír” Világnapja 2018. 03.02.
A Föld napja I 2018. 04.20.

Bóbita Integrált Tagóvoda
A Magyar Népmese napja 2017. 09. 29.

Medve Nap 2018. 02.02.
„Igy játszunk mi” — saját készítésű fejlesztő 201 8.04.20.
játékok bemutatása a DIFER felmérésekbez

kapcsolődóan

Bázisintéztnényi céljaink voltak, hogy minél több pedagógussal megismcrtessük az
intézményünkben évek óta kitűnően működő. bevált jó gyakorlatainkat, módszertani
modellcket. Kitűzött céljah± rcndczvényeink során maradéktalanul megvalósultak. Példát
mutaflunk a környezettudatos magatartásformálásban, szelektív hulladékgyűjtésben, jeles zöld
napohól való méltó megemlékezésben, néphagyományok ápolásában és az egyéni bánásmód
megvalósításában. Betekintést nyújtottunk nevelő — fejlesztő munkánkba, megosztottuk
szakmai tapasztalatainkat, bemutattuk saját készítésű fejlesztő játékainkat.
A rendezvényeink iránti érdeklődés igazolja a témáink indokokságát. Programjaink
szervezetten, az előzetes tervezésnek megfelelően alakultak és zökkenőmentesen zajlottak.
Bemutatóink során több munkaformát alkalmaztunk az ismeretek zökkenőmentes átadása, az
igények teljesebb kielégítése érdekében. Az elméleti előadások során projektor és laptop
felhasználásával, bemutatás, szenléltetés, magyarázat módszereit alkalmaztuk. A gyakorlati
bemutatók, tevékenységek számos eszközzel, diszlettel, játékokkal, különböző foglalkoztatási
formákkal, a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva kerültek bemutatásra.
Tapasztalataink szerint a részt vevö óvodapedagógusok a személyes tapasztalatainkon kívül
szívesen visznek haza segédanyagot, ezért számukra speciálisan összeállított, jó gyakorlatokat
bemutató tudásanyagokat készítettünk minden alkalommal.
A résztvevők száma 30— 200 főig teijedt. Elégedcttségűk tninden esetben 100% volt.
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisztelö címre pályázat útján nyertük el, 3 évig
használhatjuk.

c) EFOP 1.3.1.-16-2006-00001 Esélyteremtő óvoda projekt
A projekt célja egy olyan méltányos, befogadó óvodai nevelési rendszer megteremtésére
irányuló komplex program megvalósítása, amelynek célja a hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése.
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Feladata: A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi
integrációjának elősegítése. A projekt megvalósulása óvodapedagógusok számára képzési
lehetőségeket, és jelentős eszköztámogatást jelent,
Résztvevő ta2óvodák: Fürkész Központi Ovoda és a Hunyadi téri Tagóvoda
Időtartam: 2017. 09.01. -30 hónap folyamatosan.
A pályázat során intézményünk négy óvodapedagógusa folyamatosan képzéseken vesz részt.

d) EFOP 3.1J.-14-20015-00001 „Kisgycrrnekkori nevelés támogatása” projekt
A projekt célja Országos szintű (3 napos) gyakorlati bemutatók és elméleti képzés
megszervezése, helyi jó gyakorlataink bemutatása volt adott témakörben.
Résztvevő tagóvodáink:r Fürkész Központi Óvoda

témakör időpont
Tehetség felismerés 2017.10.4—6.
Hátrányesökkentés 2018.11.15 — 17.

Kőrnyezettudatosság 2018.01.24 — 27.
Hunyadi téri Taóvoda

Hátrányesökkentés I 2017.10.11- 13.
Bóbita Integrált Tagóvoda

Különleges bánásmód I 2017.10.18—20.
A projekt tagintézményekén 300.000Ft értékű eszköztámogatás biztosított. Játék készletünk
mozgás, értelmi képességet, szerepjátékot gazdagító fejlesztő eszközökkel bővült,
tagóvodánként 300.000Ft értékben.

2.5.1. Pályázatok tagóvodánként:
Ujvárosi Tagóvoda:

- Sjkeresen pályáztunk a FOREVER IUDS pályázaton, melyen tagóvodánk egészséges
életmód támogatási programjának bövítését céloztuk meg. Víztisztító berendezést
nyertünk.

- Mosdónk felújítását megcélozva adtuk be pályázati anyagunkat a Pöttöm Mosdó
pályázati felhivásra. Nyár közepére várható az eredményhirdetés.

- Meseportál - Bartos Erika könyvet és társasjátékot nyertünk.
- Az önkormányzat által kiírt civil pályázaton nyert összeget nyomtató patron

vásárlására fordítottunk.
- 1DM napvédelmi pályázat

Teleky utcai Tagóvoda:
- A Biztonságos Ovoda Kupára neveztünk és oldottunk meg közlekedési

feladatlapokat, ezen a megmérettetésen tárgyi jutalmakban részesültünk.
- Onkormányzati civil pályázat.
- DM napvédelmi pályázat

Fürkész Központi Óvoda:
- „Legszebb konyhakertek 2017.”
- Karolj fel egy családot- N1VEA tehetség pályázat
- Virágos Magyarország 2017
- Könyvtári rajzpályázat
- Jobb veled a világ alapítvány - Enekeij a Földért!
- DM napvédelmi pályázat
- Tehetség ösztöndíj támogatás
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- EFOP3.1.1.
- EFOP3.I.3.
- Oktatási Hivatal Bázisintézménye
- Onkormányzati civil pályázat.

Uunyadi téri Tagóvoda:
- EFOP 1.3.1.-l6-2006-00001 EséMeremtő óvoda projekt
- EFOP 3.1.l.-14-20015-00001 „Kisgyemwkkori nevelés támogatása” projekt
- Onkomiányzati civil pályázat.

Bóhita Integrált Tagóvoda:
- EFOP 3.1.1.-i 4-200! 5-00001 Kisgyerrnekkori nevelés támogatása” projekt
- Oktatási Hivatal Bázisintézménye
- Onkormányzati civil pályázat.

lntézményünk tagóvodái évek óta sikeresen vesznek részt a Közlekedési rajzpályázaton. idén
három gyermek megyei dijazásban is részesült.
Minden békési tagóvoda működtet alapítváni, igy az önkormányzati támogatást, az adó 10%
igénybe tudják Venni.

2.6. Szakmai, pedagógiai munka:

Intézményünk Színes Luflk Tehetségpontja térségi szintű
Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett

A Nemzeti Tehetségsegitő Tanács által kiállított Oklevelet 2018. március 24.-én Budapesten
vettük át. A címet három éven keresztül használhatja intézményünk.

A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola és Kollégium felnőtiképzést folytató
szervezet felkérte intézményünket óvodai dajka szakmunkások elméleti és gyakorlati
képzésére. A képzés időtanama 400 óra, 2017. 07.27. —2017. 10. 18-ig tartott, és komplex
vi2sgával zárult. Az elméleti képzés oktatói tagóvoda vezetőink voltak. a gyakorlati képzés
helyszínei tagóvodáink, a gyakorlati képzés felelősei kijelölt óvodapedagógusaink. Minden
tanuló sikeres záró vizsgát tett.

Szakmai munkánkat az intézményünk óvodai Pedagógiai Programja valamint a 2017/2018
nevelési év Munkaterve alapján végeztük.

2.6.1. Pedagógiai Program:
Pedagógiai Programunkat szerkezetileg inodiükáltuk a 363/2012. (Xli.17.) Kormányrendelet
alapján.

2.6.2. Munkaten:
A 2017/2018 nevelési óv Munkatenében megvalósult kiemelt céUaink, feladataink:

- Az egészséges életmód alakítása— gondozás. (Megtalálható: 2.6.6. A nevelörnunka
ellenőrzése, értékelése című pontban)

- A DIFER mérés bevezetése. telmenő rendszerben. (Megtalálható; 2.6.6. A
nevelőrnunka ellenőrzése, értékelése című pontban)

- Kérdőíves kikérdezés az Intézmény külső és belső partneri körében.



- A nevelőmunka ellenőrzése — értékelése. (Megtalálható: 2.6.6. pont)
- Onértékelés (Megtalálható: 2.6.5. pont)
- A tanfelügyeleti ellenőrzések előkészítése, eredményes lebonyolítása. (Megtalálható:

2.3.2. Pedagógiai - szakmai ellenőrzés).
- Minősítő vizsgák, minősítő eljárások előkészítése, eredményes lebonyolítása.

(Megtalálható: 2.3.1. Pedagógus előmeneteli rendszer)

2017/201 8-as nevelési év feladatait meghatározó nyertes pályázatok (Megtalálható:
2.4. Pályázati eredményeink című pontban)

- „Kincses Kulturóvoda” 2017.
- Kisgyermekkori nevelés támogatósa EFOP 3.1.1.
- Esélyteremtő óvoda EFOP 3.1.3.
- Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2017.

E2ész nevelési évben megvalósult speciális feladataink voltak:
- A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelése, fejlesztése.
- Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, és magatartászavarral

küzdő gyerekek gondozása, az ellátás megszervezése.
- A Hátrányos Helyzetű és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek

nyilvántartása, szakszerü ellátás biztosítása.
- Tehetséggondozás.
- A kötelező óvodai nevelésből való távolmaradás kockázatának csökkentése.
- Gyermekvédelmi munka megszervezése.
- Nemzeti, enikai nevelés.
- Gyakomokok felkészitésének koordinálása felelős

2.6.3. Szakmai dokumentumok:
Attekintettük a szakmai dokumentumainkat: Csoportnapló, fejlesztő pedagógusok
Munkanaplója, Gyakomoki szabályzat.
Atalakítottuk a gyerekek egyéni fejlettségének mérését, a dokumentációt, A gyerekek
megligyetéseit, mérését továbbra is az Egyéni fejlettségmérő dokumentumokban vezetjük. 3 -

4 éves korban megfigyeléseket végzünk. 4 — 6, 7 éves korban a DIFER mérést alkalmazzuk,
2017. szeptember 1 -től felmenő rendszerben. A gyerekek megfigyelésére, és mérésére
alapozva készítjük, egyénre szabottan az egyéni fejlesztési terveket.
Az 5-6 éves gyerekek képességeit a már korábban alkalmazott módszerrel mértük fel. A
mérések eredményéről a szülőket a meghatározott időben - nevelési évente két alkalommal —

tájékoztattuk, melyet aláirásukkal igazoltak.
A dokumentáció részét képezi a tehetségek feltérképezését segítő mérések lapjai, és a
tehetségek kibonlakozását elősegítő tervek.
A DIFFER mérés bevezetés! megelőzte, hogy intézményünk valameirnyi óvodapedagógusa
részt vett az Oktatási Hivatal által szervezett ingyenes DIFER képzésen.

2.6.4. Intézményi szintű szakmai cseményeink, megvalósult gyakorlati bemutatók:
a) EFOP 3.1.1.-14-20015-00001 „Kisgyermekkori nevelés támogatása” projekt—

bemutatói:
A projekt célja Országos szintű (3 napos) gyakorlati bemutatók és elméleti képzés
megszervezése, helyi jó gyakorlataink bemutatása volt adott témakörben.
Résztvevő tagóvodáink:

Fürkész Központi Óvoda
H témakör időpont

12



Tehetség felismerés 2017.10.4. —6.
Hátránycsökkentés 2018.11.15. — 17.

Környezettudatosság 201 8.01.24. — 27.
Hunyadi téri Tagóvoda

Hátráiiycsöldcentés I 201710.11. - 13.
Bóbita Integrált Tagóvoda

KüJönleges bánásmód 2017.10.18. — 20.

b) Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye — rendezvényei:
Célja a hetyijó gyakorlataink bemutatása régiós szinten.
Résztvevő tagóvodáink:

Fürkész Központi Óvoda — Zöld óvodai tevékenység
Takarítási Világnap 2017.09.20.

„Újra Papi?’ Világnapja 2018.03.02.
A FÖld napja 201 8.04.20.

Bóbita Integrált Tagóvoda
A Magyar Népmese napja 2017.09.29.

MedveNap 2018.02.02.
„Igy játszunic mi” — saját készítésű fejlesztő 2018.04.20.
játékok bemutatása a DIFER felmérésekhez

kapcsolódóan

- A Teleky utcai Tagóvoda hagyományos rendezvénye a Mihály napi vásár, melyre
Lntézményünk valamennyi nagyesoportosát meghívják. A gyerekek vásári műsorral
készühek. A rendezvényükön vásári hangulatban lehetett játékpénzen venni
zöldségeket, gyümölcsöket, terméseket, vásárűákat. Részt vehettek kézműves
foglalkozáson, savanyítást, szövés bemutatót láthattak a gyermekek. A szülők,
nagyszülők segítségével volt horgolás, morzsolás, mustkészítés.

- 201 8. március 2.-én Fűrkész Központi Ovoda megszervezte intézményünk második
megyei szintű Tehetséggondozó Szakmai Napját. Ebből az alkalomból bemutatkoztak
tehetség műhelyeink. A műhelyvezetők beszéltek a beválogatásokról, az éves
tehetséggondozás elméletéről és a hatásvizsgálatokról. A műhelymunkák gyakorlatát
megtekinthették az érdeklődők, hosphálási lehetőségeket biztosítottunk 5 helyszínen
(Kézműves játszóház, Zene Ovoda. Mozgatóra, Meteorológiai állomás és kísérletező
hely, papirmerítés. Szakmai napunkat a vendégek visszajelzései alapján eredményesen
zártuk.

- Hagyomány intézményünkben az Ovi-csalogató. Valamennyi taghtézményünk
rövidhnmel mutatkozott be a BEKESMÁTIUXON. Idén a jelenlegi és volt szülők és
gyerekek mutatták be, ajánlották az óvodákat, bölcsődéket.

2.6.5. Önértékelés:
Az önértékelés, az Onértékelési csoport működtetése törvényi kötelezettség. Az önértékelésre
kijelölt óvodapedagógusok önédékelését elvégeztük, az önfejlesztési terveket feltöltöttük az
Oktatási Hivatal felületére.
2018-ban minden tagóvoda vezetőt és az intézmény vezetőjét is kijelölte az Oktatási Hivatal
vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre. A tanfelügyeleti ellenörzések alapja az önértékelés, ezt
minden vezetőnél elvégeztük

2.6.6. A uevclőmunka ellenőrzése, értékelése:
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Feladatabkat a Pedag6giai Program 14.2. A nevelőmunka, ellenőrzése, értékelése határozza
meg.

Munkateiwünkben rnegszabtuk mely területen lesz a pedagógiai gyakorlati munka ellenőrzése,
értékelése:

- Az egészséges életmód alakítása — gondozás a napi gyakorlati munkában.
Az egészséges életmódra nevelés terület ellenőrzése, értékelése minden
hospitálással, napi gyakorlat megfigyelésével valósult meg. A csoportnaplóban
formájában került dolwmentálásra.

Evéb nyilvántartások:

nyilvántartása

2.6.7. Nevelésnélküli munkanapok:
Megvalósult intézményi szintű nevelés nélküli munkanap jaink:

Időpont: 2017. október 30. 9 óra
Helyszín: Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Mágocsi ti Ovoda

Téma - feladat: Együttműködési megállapodás kötése Gyula Város Egyesített
Ovodáival.
DIFER mérő eszköz bevezetésének, alkalmazásának segítése az
óvodapedagógusok körében.
A mért eredmények alapján az egyéni és csoportos fejlesztési tervek
elkészítésének segítése.

tagóvodában
feljegyzések

- A DIFER mérés bevezetése, feimenő rendszerben.
A DIFER mérőeszköz bevezetése, a gyerekek felmenőrendszerű mérése zökkenőmentesen
megtörtén. A módszer tanulása folyamatos a pedagógusok körében. A nevelési év során az
óvodapedagógusok munkáját intézményünk fejlesztöpedagógusa - Fodomé SteUcovies
Ildikótól segítette.

Megvalósítottuk belső dokumentumaink ellenőrzését, értékelését.

A közalkalmazottak Teljesítmény Értékelési Szabályzatát aktuahzáltuk és elvégeztük - az
elöre kijelölt - nem pedagógus alkalmazottak - dajkák, technikai dolgozók, karbantartók -

teljesítmény értékelését. Az értékelő lapok a dolgozók személyi anyagaiban lettek elhelyezve.

A 2017/2018 nevelési évben ellenőrzésre került szakmai dokumentumaink:
- Csoportnapló
- Munkanapló (speciális feladatot ellátó pedagógusok)
- Gyakomoki napló
- A gyermek egyéni fejlődét nyomon követő Egyéni fejlődési dokumentum
- Hospitálási napló
- Munkaközösségek Munkatervei
- BTMN, SNI gyerekek nyilvántartása
- Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
- Veszélyeztetett gyerekek nyilvántartása

- Felvételi — mulasztási napló
- Munkaidő nyilvántartás
- Szabadság nyilvántartás
- Munkaköri leírások

Az ellenőrzések eredményeit jegyzőkönyvekben dokumentáltuk
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Felelős: Béres Istvánné — Dr Bccseiné Lock GabrieHa — Fodomé Stelkovics
Ildikó

Időpont: 2018. április 20. 9óra
Helyszín: Békés, Kecskeméti Gábor Kulturális Központ — Békési Kistérségi óvoda

és_Bölcsőde_Bóbita_Integrált_Tagóvoda
Téma - feladat: Uzsalyné Pécsi Rita: Nevelés az élet szolgálata — Csecsemő és

kisgyermckkor című előadásának megtekintése
A DIFER mérés bevezetésének, mérések tapasztalatainak megosztása a
két intézményben.

Felelős: Béres Istvánné — Dr Becseiné Lock Gabriella — Fodomé StelkovicsH Ildikó — Urbancsekné Sebestyén Mariama

2.6.8. Kiemelt városi_rendezvényeink:
Madzagfalvi napok: Ovi-sport nap minden tagóvoda

szervező: Ujvárosi Tagóvoda
Madzagfalvi napok: Ovi - buli minden tagóvoda

Népmese világnapja — „Mesehét” Bóbita Integrált Tagóvoda
Nefelejcs Hagyományőrző Egyesület által alkalmanként egy — két tagóvoda

szervezett „Tökmulatságon” és a „Nefelejcs
napon”_való_részvétel

A városi piac rendezvényein való részvétel: alkalmanként egy — két tagóvoda
Oszi vásár, Advent Luca napi vásár,

Virágvasárnapi_vásár
„Ovi Csalogató” teendő óvodások játszóháza minden tagóvoda

Közlekedési nap Teleky utcai Tagóvoda
Föld napja Fürkész Központi Ovoda

Madarak, Fák Napja Hunyadi téri Tagóvoda
Városi Sport Manó Nap minden tagóvoda

szervező:_Ujvárosi_Tagóvoda

2.6.9. Munkaközösségeink:
Pedagógiai munkánk színvonalának, a nevelő munka hatékonyságának növelése érdekében
csökkentettük munkaközösségeink számát. A nagyszámú munkaközösség miatt az
óvodapedagógusok nem tudtak érdemben részt venni a munkában.
A 2017/2018 nevelési évben öt munkaközösséget működtetünk, és ezen túl az igények
felmérésével tartunk fent a munkakőzösségeket.
A tevékenységi köröket összefogva hoztuk létre a Művészeti Munkaközösséget mely magába
foglalja az Enek, zene, énekes Játék — a Mese, vers, dramatikus Játék — és a Rajzolás,
mintázás, festés tevékenységeket.
Kialakítottuk a Természeti munkaközösséget, mely ötvözi a környezetet és a maternatűcát.
Rögzítettük az Egészséges életmódra nevelés — az Ovodai tehetséggondozás Munkaközősség
és az Óvoda — iskola átmenetet segítő Munkaközösség helyzetét.
Az egészséges életmódra nevelés és a tebetséggondozás kiemelt feladatunk. A DIFER mérés
bevezetése új elem volt a Pedagógiai Programunkba, ennek koordinálása a mérési feladatok
segítése az óvoda — iskola átmenetet segítő Munkaközösség feladata.
A munkaközösségek további feladata volt a Kisgyermekkori nevelés támogatósa volt, az
EFOP 3.1 .1. projekt képzéseüi való részvétel menedzselése,

2.6.10. SZMSZ, Házirend, egyéb szabályzatok:
A munkaköröknek megfelelően átalakítottuk Munkaköri leírásokat.
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Aktualizáltuk az SZMSZ-t, a Házirendet, és szabályzatainkat. Az óvodai nevelés 3 éves kortól
kötelező. továbbá intézményünk elsődleges jelzőrendszer, emiatt Szigorúan kellett
szabályoznunk a gyermekek mulasztását, és annak igazolását (SZMSZ 20), a Házirendet is
ennek megfelelően alakítottuk át. -

A közalkalmazottak Teljesítmény Ertékelési Szabályzatát aktuali2áltuk, kijelökük a
teljesitményértékelésben résztvevő közalkalmazottakat.

2.6.11. Kapcsolataink:
Intézményünk számára kiemelt feladat volt a szoros együttműködés kialakítása
partnereinkkel.
Ennek érdekében évek óta hagyomány, hogy Együttműködési megállapodás kötöttünk a Dr.
I-Iepp Ferenc Altalános és Alapfokú Művészeti Iskolával és a Békés Városi Püski Sándor
KönyvtálTal tehetséggondozás, valamint gyerekek képességeinek kibontakoztatása területén.
Szoros partnerséget alakítottunk ki a Békési FérE Kézilabda Clubbal. Az óvodások körében is
megszerveztük az utánpótlást. A nagycsoportos fiúk, egész évben jártak kézilabdaedzésre.
A Piac felügyelet rendezvényeink is nagyon aktív intézmányünk. Az Oszi vásáron, Luca
napon, Virágvasárnap mindig színvonalas, az aktualitásnalc megfelelő műsonal lépnek fel
óvodás csoportjaink.
A Nefelejes Hagyományőrző Egyesülettel is szorosan együttműködünk. Részt vettünk a Tök
mulattságon, a Nefelejcs napon, fellépnek óvódásaink, segítőként tevékenykednek
óvodapedagógusaink.
Második éve Működünk együtt Gyula város Egyesített óvodáivaL Az együttműködés a
tehetséggondozásra, és a képességek kibontakozására irányult, kiterjedt a tapasztalatok, jó
gyakorlatok cseréjére. Idén két alkalommal vettünk részt közös rendezvényen.
Tavasszal minden tagóvoda pályázik a Rendőrkapitányság által kiírt .‚Közlekedésbiztonság
gyermekszemmel” című rajz pályázaton, melyen komoly helyezéseket értünk cL

III. Beszámoló a 2017/2018 nevelési — gondozási évről — bölcsőde
3.1. A bölcsődei intézményegység gyermeklétszám adatai:
intézmény Csoportok Férőhely LétszánVfö Feltöltöttség

száma (%)
• bölcsőde 12 144 144 100%

3.1.1. A 2017/2018 nevelési év részletes adatai, bölcsődék:
. Csoportok Férőhely Gyermekek

Nev SM Osszesen
szama (2 nf/fo) szarna

Földvár Bölcsőde 8 96 96 - 96 ló
Gólyafészek 4 48 48 - 48 fó

Bölcsőde

Összesen: 12 144 144
-

144 tó

A feltöltöttség 100%-os volt.
Az adatok 201$. májusiak. A bölcsődékben folyamatos a felvétel és a beszoktatás. A
születések számát, valamint a bölcsődci clőjegyzés ígyelembe véve a két bölcsőde a
bölcsődés korú gyermekeket megfelelően el tudja látni. Békésen a bölcsödékben van
elegendő hely, eddig minden gyermeket el tudunk helyezni.
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2018. júniusban fordult elő először. hegy I —2 hetet várakozni kellett a bölcsödei felvéteLre,
de ez a helyzet rövid időn belül megoldódott, az óvodakötecs gyerekeket a nyárra már
klíratták a szülők. így szabadultak fel féröhelyek.

3.1.2. Személyi feltételeink alakulása —bölcsődei intézményegység:
Bölcsődéinkbenjól felkészült. szakképzett dolgozók látják cIa gyermekek gondozását,
nevelését, fejlesztését.

Földvár Bölcsőde Cólyafészek
:

Bölcsőde
Böksődevezető I d 1 Fő

Kisgyermeknevelö I S fó 8 f75
Élelmezés vezető I tó
Dietetikus helyett 175

adminisztrátor (rész munkaidős)
Gyermekon’os I tó

(megbízási szerződéssel)
Szakács, diétás szakács 2 tó I 15

Technikai kisegítő 4 175 3 175
Karbantartó 15 I 15

összesen: 26 tő 14 tó
összesen:42 fő

A Földvár Bölcsődében a törvényi előfrásnak megfelelően plusz 2 tő kisgyermek nevelőt
löglalkoztatunk.
A vezetők a jogszerűséget betartva Itggetlenített munkakörben dolgoznak.
A Földvár Bölcsőde vezetője egyben a hölcsődei intézményegység vezető munkakön is
betölti.
A hölcsödékben is megszűnt az állami norrnatíva a továbhképzések támogatására, de a
kötelező továbhképzés ténye megmaradt.
Bölcsödéinkben 5 kisgyermeknevelő rendelkezik diplomával. Jelenleg S tő kisgyerrneknevelö
végzi levelező szakon Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán a Csecsemő- és
Kisgvermeknevelő szakot.
2016 szeptemberétől a két bölcsődéhen I 15 látja cl az élelmezés vezetői feladatokat.
Dietetikust végzettségü dolgozót nem sikerült alkalmaznunk. így heti 20 órában I tó
adminisztrátor segíti az élelmezés Vezető munkáját.
A Földvár Bölcsődében az 1175 diétás szakács jelenleg GYED -cn van.

3.1.3. A hölcsődei intézrnényegvsúg tárgyi feltételeink alakulása
A bölcsődei eszközöket folyamatosan pótoljuk. az elhasználódottakat cseréljük, melyek az
elmúlt nevelési évben is biztosítva voltak a fenntartó által.
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A Földvár Bölcsőjében az alapítványunkboz befolyt támogatásokat, szülői segítségeket, az
adó 1%-át az elmúlt nevelési évben ig a bölcsődébe járó gyermekeinkre fordítottuk.
Bővitettük a csoportszobák játékkészletét korcsoportnak megfelelően.

A Gólyafészek Bölcsőjében 2017 szeptemberében az intézmény által biztosított összegből
porcelántányérokat, ételmintás üvegeket, valamint a konyhai eszközöket (csepetető,
palacsüitasütő) vásároltunk. Továbbá beszereztünk egy univerzális létrát. A játékkészletet
rugalmas — óriás építőkockákkal, masszírozó lépegetővel, ás forgó-egyensúlyozó ülőkével
bővítettük. A kisgyerrneknevelők adminisztrációs munkájához pedig egy laptopot vettünk.

A teraszaink, valamint az udvarokat elválasztó kerítések felújítása is megtörtént.
Az épitésügyi ellenőrök javaslatára, az emeletre vezető lépcső korlátjára léc sor kerül, mely a
biztonságosabb közlekedést fogja biztosítani. a faanyag vásárlása és leszabása megtörtént.

Az alapítvány számlájára érkező 1%-s felajánlásból kicseréltük a só homokozó homokját (a
szállítása szülői segítséggel történt). A tornaszobába egy tojásforgót vásároltunk, de egy
Adamo hintával is bővült a fejlesztő eszközeink sora, mely szülői felajánlás volt. Szintén
alapítványi pénzből egy több oldalas, mobil „Matató - falat” készítettünk, valamint szü]ői
segítséggel egy mobil érzékelő ösvényt is megvalósítottunk, melyet a gyermeknapon
próbálhattak ki a gyerekek.

Mindkét bölcsőde működtetnek alapítványt, melyek segítségünkre voltak a gyerekek nevelési,
és tárgyi feltételeinek a javításában. A befolyt támogatásokat, a rendezvények bevételeit,
szülői seghségeket, az adó 1%-át az intézményünkbe járó gyermekekre fordítottuk.

3.2. Pályázati eredményeink:
Gólyafészek Bölcsőde A Henkel és a Rossmann által meghirdetett „Zöldben játszani is jobb”
pályázatán 30 000 Ft értékű higiénés csomagot nyert.
A Generali a Biztonságért Alapítvány által meghirdetett Szimba Intézményi pályázaton,
150000 Ft értékben nyert lábbal hajtható kisbuszokat, IU{ESZ pályát Fa jelzőtáblákkal.
A Frankó KIt. játékában 50000 Ft értékű gumilapot nyert a bölcsőde.
A Lurkó Glóbusz játék webámház jóvoltából egy társasjátékkal gazdagodott intézményünk.
Mind két békési bölcsőde működtet alapítványt, így az önkormányzati támogatást, és az adó
1% igénybe tudják venni.

3.3. Szakmai, nevelő — gondozó munka:
Munkánkat a bölcsődei nevelés-gondozás Országos alapprogramjában megfogalmazottak
alapján, a helyi szakmai programnak megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerint
végeztük.
Intézményünkbe járó gyermekeinknek biztosítottuk azt a szerewieljes, elfogadó és motiváló
környezetet, melyben a gyermekek biztonságban érzik magukat és fclszabadultan
tevékenykedhetnek. A gyermekek érdeklődését a mozgás, zene, a manuális tevékenységek
iránt igyekeztünk kielégíteni, elismerni és dicsérettel ösztönözni.
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2018. április 20-án került megrendezésre a Bölcsődék Napja. Ebben az évben rendhagyó
módon ünnepekünk. Közös nevelési értekezleten, Uzsalyné Pécsi Rita szakmai előadásán
vettünk részt az óvodapedagógusokkal, Így tettük emlékezetessé ezt a napot.

A Földvár Bőlcsődében nagy gondot fordítottunk az évszakokhoz, üimepkörökhöz
kapcsolódó események megünrieplésére. Hagyománnyá vált, hogy az ünnepek köré
szervezünk családi délutánokat, ahol kötetlen formában a gyerekek közösen szüleikkei,
testvércikkel ás a csoport kisgyermeknevelőivel a közelgő ünnepekre készülődtek együtt.
Ilyen volt 2017 decemberében a karácsonyra, ás 2018 márciusában a húsvéti ünnepekre való
hangolódás jegyében megrendezett családi délután. Házi ünneplés keretében, a Farsangi
mulatság, a tavasz köszöntést, a húsvéti ajándékozás. tojáskeresés jelentett nagy örömöt.
Június elejére szcn’eztük a böksödébe járó gyermekeinknek és családjaiknak az évben
megrendezésre kerülő legnagyobb eseménvünket, a Gyermeknapot, Családi Mulatságot.
Ilyenkor vendégek, színes programok (ugráló vár, arcfestés ás sok játéklehetőség) váiják az
érdeklődő családokat.

A Gólyafészek Bölcsődében szakmai programunk alapján biztosítottuk a gyermekek meglévő
mozgásformáínak gyakorlásához, illetve az Új mozgásformák elsajátításához szükséges teret
ás mozgásfejlesztő játékokat. A tomaszobánkbaii alapítványunk támogatásával ás Fodomé
SteHcovics Ildikó fejlesztöpedagógus, SZIT terepeuta közreműködésével, a délutáni órákban
lehetőséget biztosítottunk „Játékos torna” — n való részvételre.
A nevelési — gondozási feladatok között szereplő egészségvédelem, az egészséges életmód
kapcsán biztosítottunk a bölcsődénkbe járó gyermekeinknek a sószoba használatát. Ebben az
évben több olyan család is kihasználta a sószoba jótékony hatását, akiknek gyermeke már
óvodába, ill. iskolába jár. Az egészséges táplálkozás megvalósításához nyújtottunk elméleti és
gyakorlati segítséget a Békés ás Környéke Biokuhúra Egyesület által szervezett fózéseken.

Elvégeztük a kérdőíves kikérdezést bölcsődéhik külső ás belső partneri körében.

Folytatódott a Békési Újság „Gyermekvilág” rovatában megjelenő cikksorozat. A
bölcsődében Folyó szakmai munkáról minél szélesebb körben tudtuk tájékoztatni a leendő ás
az éppen bölcsődébe járó gyermekek szüleit. Kéthetente megjelenő írásokat a
bölcsődevezetök, kisgyermeknevelők a szakmai előírásoknak, módszertani ajánlásoknak ás a
mindennapok tapasztalatai alapján ismertették az érdeklődökkel.

A kisgyermeknevelők szakmai munkájának ás a dokumentáció vezetés belső ellenőrzése a
munkatervben meghatározott időpontokban történt. A bőlcsődéinkben a kisgyermeknevelők
munkájukat a szakmai előírásoknak megfelelően végzik. Szeretetteljes, elfogadó légkörben,
az egyéni szükségleteket figyelembe véve. saját kisgyermeknevelö rendszerben, nevelik és
gondozzák a csopottjukba járó gyermekeket.
A tervnek megfelelően folyamatosan bevezettük a fejlődési napló vezetését. A vezetését
segítő szempontsor kialakításánál figyelembe vettük a Magyar bölcsődék Egyesület
alelnökének, Gyuriczáné Botka Emőke ajánlását.
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3.3.1. Szakmai niunkaközösség;
A bölcsődék nevelési munkacsoportjának munkaterve alapján, a következő témákban
tartottunk foglalkozásokat:

- A beszoktatús pszichés hatása (Csökmehié Kulcsár Márta szakdolgozatának
bemutatása)

- Fejlődési napló — jó gyakorlat
- Téli — Heti nevelési terv
- Manuális foglalkozás (Virágok hajtogatása)

3.4. Kapcsolatahik:
Hasznosnak bizonyult a védőnőkkel folytatott közös munka, mely a gyermekek fejlődésének
követését teszi lehetővé. Ebben a nevelési évben Is 3 alkalommal osztottuk meg egymással
tapasztalatainkat.

IV. Gazdálkodási helyzetkép alakulása
2. számú mellékletben a Békési Kistérségi Óvoda ás Bölcsőde kiemelt bevételei ás kiadásai
szerepehek. A 201 8-as e]őirányzatok mintegy 36 millió forinttal magasabbak az előző évinél.
Az előbányzat növekedés a Személyi juttatásokat és a Dologi kiadásokat érintette. A
Munkaadókat terhelő járulékok csökkentek az előző évhez képest. A Személyi juttatások
emelkedésének oka a soros lépések és a rninimálbéremelés. A Dologi kiadások növekedése a
Vásárolt élelmezés ás a hozzá kapcsolódó áfa emeUcedéséböl adódik, mivel a Junior Zrt 2018.
Január Ol-től megemelte a szolgáltatás árát. A Munkaadókat terhelő járulékok csökkenését a
Szociális hozzájárulás adó 22%-ról 19,5%-ra való csökkentése okozza.
2017-ben a kiadások intézményi szinten 98,61%-ra lettek teljesítve. A kiadási előirányzat
maradványa egy pályázat 2017-ben fel nem használt részéből, egy GINOP programban
foglalkoztatott munkavállaló 2018. évre vállalt továbbfoglalkoztatási kötelezettségére
elkülönített bér és járulék maradványból, valamint szállítói tartozásból áll. 2018. első
félévében a kiadásaink 48,13%-ra teljesültek. Ezen belül a Személyi juttatások 48,59-ra
teljesültek, amely 1,41%-kal kevesebb az időarányosnál. Ennek az az oka, hogy ebben az
évben jelentős összegű jubileumi jutalmat fizetünk a dolgozóinknak (6 827 000 forint),
melynek nagyobb része (5 496 830 forint) a második félévben lesz esedékes, így ennek
teljesítése csak 19,48 %-os, valamint a táppénzen levő dolgozók bérének megtakarítása
jelentkezik itt. mert a helyettesítő dolgozók nem pénzben, hanem szabadidőben kérték a
megváltást. A Munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 49,26%, amely 0,74 %-kal kevesebb
az időarányosnál. Ennek oka megegyezik a személyi juttatásoknál leírtakkal.

A Dologi kiadások 44,61,%-ra teljesültek, ez 5.39 %-kal alacsonyabb az időarányosnál.
Ennek oka, hogy a nyári karbantartások költsége, a nevelési év megkezdésbez szükséges
eszközök (gyermekfoglalkozások eszközigénye, konyhai eszközök pótlása, stb.) megvásárlása
a második félévben fog megtörténni.

A 3. számú mellék]etben a dologi kiadásaink láthatóak, Szakmai anyagra, óvodai és bölcsödei
eszközök pótlására (tányér, pohár, bútorok, elektronikai eszközök, stb.) évek óta nem tudunk
az eredeti költségvetésben tervezni, Igy minden évben a megtakarításinkból igyekszünk a
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tagintézményeknek erre forrást biztosítani, hiszen a szülők nem terhelhetők a végtelenségig.
Ezen eszközök beszerzését minden évben szeptember hónapban tesszük meg, hiszen ekkor
kezdődik a nevelési év, valamint ekkor már nagy vonalakban látható, hogy van-e
megtakarításunk.

Az 4. számú mellékletben a 201 7.évi pénzmaradványunk alakulása látható. Az intézmény
2017. dvi pénzmaradványa 7 746 709 Ft lett, melyből 7 666 292 Ft kötelezettséggel terhelt, 80
417 Ft pedig szabad pénzrnaradvány. A 7 666 292 Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
Békésé, a 80 417 forint szabad pénzmaradvány pedig Tarhosé. Békés kötelezettséggel terhelt
pénzmaradványa egy pályázat 2017-ben fel nem használt részéből, egy GINOP programban
foglalkoztatott munkavállaló 201 S évre vállak továbbfoglalkoztatási kötelezettségére
elkülönített bér ás járulék maradványból, valamint szállítói tartozásból áll.

A 2017-es évben ismét jelentős karbantartásokat végeztünk az intézményeinkben, melynek
nagy részét saját kivitelezésben az intézmény karbantaitóival oldottunk meg.
A Fürkész Központi Óvodában 73 méter kerítés teljes cseréjét végeztük cl, mivel a régi
kerítés már olyan rossz állapotban volt, hogy veszélyeztette a gyerekek biztonságát. Ugyanitt
egy kerékpártároló lett Újra betonozva, valamint az udvari játékok egy része lelt felújítva ás
lefestve.
A Teleky utcai Tagóvoda 2 csoponszobájának 3 ablaka lett kicserélve hőszigetelt fa
nyílászáróra, valamint a csoportszobák festését egy kisgyermek hozzátartozója társadalmi
munkában elvégezte.
Az Újvárosi Tagóvoda külső homlokzatának teljes festése történt meg.
A Gólyafészek Bölcsődében egy Új járdát alakítottunk ki, valamint az összes játszó terasz
korlátja ki lett cserélve.
Ezen kívül minden tagóvodában ás bölcsődében megtörtént a vizes helyiségek tisztasági
festése, valamint az udvari játékok festése. Ebben nagy segítséget jelentettek a nyáron a
diákmunkások.
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V. A 2018/2019 nevelési év beindítása

5.1. A 2018/2019 nevelési évre intézményünkbe beiratkozott gyerekek:

Ta góvodák
(2018.09.01. adatok— folyamatosan változnak)

Felvehető 2018.09.01. 2Ol9.Oú.30-ig SNI/fö összesen/fő
I tszá m/fő nWznie uuyel viirlial o

jogvisianybaa álló létszám/fő
gyermetdfü (óvtöz1

Fürkész Központi Óvoda iso/125 120 2 2 124
Újvárosi Tagóvoda 50 48 - - 48

Hunyadi téri Tagóvoda 40 28 2 - 30
Bóbita - Integrált 125 105 - 19 124

Tagóvoda

Korona utcai Tagóvoda 50 45 3 - 48
Teleky utcai Tagóvoda 60 59 - 1 60
Tagóvodák ÖssZesen - 475/450* 405 7 22 434

Békés

L’5Íth tEZ @iciMrziiáitsag 96%
TarhosTag6vodJ 25 9 - - 9
Osszesen: J soo,475 414 7 22 443

Kihasználtság: 93%
(Es!y csoport nanetcl)

A Bóbita Integrált Tagóvodában egy kis gyermek érzékszervi fogyatékos — kottikális
látássérült. Az ő fejlesztésére érdekében törvényi kötelezettségünk tinopedagógus
alkalmazása, továbbá logopédiai ellátás, illetve rnozgásfejlesztés gyógytornász, konduktor
bevonásával. A tiflopedagógus megbízási szerződéssel alkalmazza intézményünk.
Továbbá egy kisgyermek számára szomatopedagógus szükséges alkalmaznunk, szintén
megbízási szerződéssel.

Bölcs ődék

bölcsődék 2018.09.03. 2019.08.31.
intézménnyel jogiszanybau álló (várható gyermeklétszám)

avermelüfő

Földvár Bölcsőde 81 96
Gólyafészek Bölcsőde 48 48

Böksődei adatok összesen: 129 144

5.2. Karbantartás, felújítások:
201 8-ban az alábbi karbantartási munkákat végeztük cl: Korona utcai Tagóvoda belsö festése.
A Gólyafészek Bölcsőde fózőkonyhai szárnyának nyílászáró festése, továbbá a külső

gyermekmosdó kialakítása annak érdekében, hogy amikor az udvaron vannak a gyerekek,

minél gyorsabban cl tudjanak jutni a mosdóba.

Az Újvárosi Tagóvoda konyhájában kézmosó kialakítására került sor.

Több taghitézményben megtörtént az udvari Játékok, valamint a mosdó és konyha helyiségek

tisztasági festése. A nyári diákmunkások ebben az évben nagy segítséget jelentettek

számunkra.
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A nyári időszakban, a zárva tartás alatt minden tagóvodában, bölcsődében megtörtént a
lomtalanitás, az épületek alapos kitakarítása. udvarrendezés, tisztasági meszelés. Minden
homokozóba kicseréltük a homokot. Tiszta, rendezett, ápolt, gondozott intézményekben,
igényes játszóudvarokkal fogadtuk augusztus végén a gyerekeket.

5.3. Pedagógiai, szakmai munka:
5.3.1. Ovoda

A nyár folyamán módosítottuk Pedagógiai Programunkat a tanfelügyeleti ellenőrzés
elvárásainak megfelelően:

- A tagóvodák egyéni arculatának a bemutatása — aktualizálás, fejlesztések,
korszerüsítések megjelenítése.

- Szakszerű legitimáció.
- Mellékletek: Egészségfejlesztési Program - Színes Lufűc Tehetségpont Tehetség

Program - A Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde tagóvodáinak eszközjegyzéke - A
Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde Integrációs Programja.

Szintén, a tanfelügyeleti ellenőrzésnek megfelelően modifűcáltuk az SZMSZ-t:
SZMSZ Módosítások

- Alapító Okirat száma
- Bölcsödei intézményegység vezető személye
- Legitimáció

Mellékletek
2. számú melléklet Házirend — Személyi változások

- Bölcsödei intézményegység vezető személye
- Bölcsödevezető
- 5.7. A gyerekek otthonról behozott tárgyalnak, játékainak

szabályozása
- A gyermekek nem hozhatnak az intézménybe egészségre

ártalmas, testi épségüket veszélyeztető tárgyakat, valamint
mobiltelefont. tablet-et és okos órát. (pi.: olló, kés, penge,
üveg, stb.).

2.1. számú melléklet Házirend - Óvodai kivonat
- A gyermekek nem hozhatnak az intézménybe egészségre

ártalmas, testi épségűket veszélyeztető tárgyakat, valamint
mobiltelefont és okos órát. (p1.: olló, kés, penge, üveg, stb.).

2.2. számú melléklet Házirend — Bölcsődei kivonat
- Bölcsödei intézményegység vezető személye
- Bölcsődevezető

7. számú melléklet Esélyegyenlőségi terv
- Időbeni hatálya módosult: 2018.09.01. — 2023.08.31.
- Mellékletek felsorolva

8. számú melléklet Továbbképzési Program — Új
- Időbeni hatálya módosult: 2018. szeptember l-től 2023.

augusztus 31 -ig tartó továbbképzési időszakra
- Mellékletek felsorolva:
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8.1. Számú melléklet - A pedagógusok hétévenkénti továbbképzési
kötelezettségének nyilvántartása (folyamatos aktualizálás)
8.2. Beiskolázási terv (évente)

Aktualizáltuk a gyerekek egyéni fejlettségének mérését, a dokumentáciát. A gyerekek
megfigyeléseit, mérését továbbra is az Egyéni fejlenségmérő dokumentumokban vezetjük. 3 -

4 éves korban megfigyeléseket végzünk. 4 — 6, 7 éves korban a DIFER mérést alkalmazzuk,
2017. szeptember Ol-től felmenö rendszerben. A gyerekek megfigyelésére, és mérésére
alapozva készítjük, egyénre szabottan az egyéni fejlesztési terveket. A dokumentáció részét
képezi a tehetségek feltérképezését segítő mérések lapjai, és a tehetségek kibontakozását
elősegít8 tervek.

Az önértékelés, az Önértékelési csoport működtetése továbbra is törvényi kötelezettség.
Eflcészítettük a 2017/2018 nevelési évre szóló Onértékelési Utemtervet, Icjelöltük
önéitékelésre az óvodapedagógusokat és a tagóvodákat.

2018 második felében a Korona utcai Tagóvoda — Tarhosi Tagóvoda — Telcky utcai Tagóvoda
tanfetügyeleti ellenörzése van kiválasztva. Intézményünket 2019-ben teljes körű
tanfelügyeleti ellenőrzésre jelölte ki 31 Oktatási Hivatal. A tanfelügyeleti ellenőrzések alapja
az önértékelés, melyet kötelezően el kell végeznünk a 2018/2019 nevelési évben.

Minősítő vizsgára két gyakornok óvodapedagógusunk kötelezett, minősítő eljárásra négy,
mester fokozatú vizsgára egy pedagógusunk jelentkezett.
Eikészítettük a Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde Adatvédelmi Szabályzatát, és eimek
megfelelöen nyilatkoztattuk a szülőket és munkavállaló inkat adataik kezelésével
kapcsolatban.
Elkészítettük intézményünk Honvédelmi Intézkedési Tervét.

5.3.1.1. A 2018/2019 nevelési év feladatai — innovációk:
- Elektronikus csoport napló fokozatos bevezetése
- Egyéni fejlettségmérő dokumentum
- DIFER mérés
- EFOP 3.1.3. Esélyteremtő óvoda
- Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

5.3.1.2. Továbbképzések — Nevelésnélküli munkanapok meghatározása;
Pedaózus továbbképzés:

Időpont Megnevezés - Tartalom
2018.09.21. Intézményi közösségépítés,

közösségfejlesztés — Kirándulás Tarhosra
Nevelőtestületi látogatás a teljesen felújított,

korszerűsített tarhosi tagóvodánkba.
„A megváltozott világ tudatosabb nevelést

igényel”_—_Dr_Szicsek_Margit_előadása
2018.10.13. Horváthné Chapuka Klára: Akreativitás

(áthelyezett munkanap) fejlesztése, mint a tehetséggondozás eszköze
az_óvodai_vizuális_nevelésben

2019.06.21. Nevelési éviáró értekezlet
Intézményi közösségépítés,

közösségfejlesztés_—_Sárkány_-_hajózás_a
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I Kettős — Körösön folyón

Nem pedagógusok továbbképzése:
Időpont Megnevezés - Tartalom

201 8.12.01. Belső tudásmegosztás — Dajkák Szakmai
(áthelyezett munkanap) Fóruma:

Intézményi közösségépítés,
közösségfejlesztés — Kirándulás Tarhosra

A hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek szociális

beifleszkedésének elősegítése
Karácsonyi készülődés

(Dekorációkészítés — vizuális technikák)

A szakmai munkaközösségeink igényes, minőségi működtetése. Pedagógiai munkánk
színvonalának, a nevelő munka hatékonyságának növelése érdekében öt munkaközösséget
működtetüit: Művészeti Munkaközösség - Természeti Munkaközösség - Egészséges életmód
Muikaközösség Az óvodai tehetséggondozás irnmkaközössége - Óvoda - iskola átmenetet
segitö mui*aközösség - Ének munkaközösség — Óvónöi Kórus.

5.3.1.3. A nevelőmunka ellenőrzése, értékelése:
Munkatervünkben megszabtuk mely területen lesz a pedagógiai gyakorlati munka ellenőrzése,
értékelése:

- Az elektronikus csoportnapló bevezetése a napi gyakorlati munkába.
- A DIFER mérés teljes körű bevezetése.

Meghatároztuk szakmai és egyéb dokumentumaink ellenőrzésének ütemtervét.

Kijelöltmc a teljesitményértékelésben résztvevö közalkalmazottakat, és folytatjuk munkájuk
ellenőrzését és értékelését a Teljesítmény Ertékelési Szabályzat alapján.
Meghatároztuk belső dokumentumaink ellenőrzésének, értékelésének ütemtervét, továbbá
kijelöltük a nevelés nélküli munkanapokat.

Intézményünk Színes Lu6k Tehetségpontja 2018
Tehetségpont lett. A következő nevelési évben célul
tehetséggondozás biztosítása, a színvonal megőrzése.
Munkaközösség kiemelt feladata az elkövetkezökben.

Az EFOP 3.1.3. Esélyteremtő óvoda — című kiemelt projekt lehetőséget biztosít
óvodapedagógusaüÉ számára, hogy ingyenes, akkreditált, bátránycsökkentö óvodai nevelést
támogató, pedagógus továbbképzéseken vegyenek részt. A pályázat lehetőséget biztosít
pedagógusaink kompetenciáinak fejlesztése, továbbá a hátránycsökkentő pedagógiai eljárások
megújítása. Továbbá egy olyan méltányos, befogadó óvodai nevelési rendszer
megteremtésére irán3mló komplex program megvalósítása, amelynek célja a hátráiyos
helyzetű és halmozottan hátityos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának
elősegítése.

5.3.1.4. Intézményünk részvétele a közéletben:

márciusától Kiválóra Akkreditált
tüzzük ki, a kimagasló, minőségi
Ez az Óvodai Tehetséggondozás
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Időpont Megnevezés Tartalom
2018.09.07. Madzagfalvi napok Madzagfalvi Sportnap

Madzagfalvi Ovi Buli
Bemutatkozik a Békési

Kistérségi óvoda és Bölcsőde
201 8. szeptember 22. Nefelejcs Hayományőrző Ovodások műsora

Egyesület által szervezett
„Tökmulatságon” való

részvétel
2018. október Őszi Szürcti mulattság” a Óvodások műsora

Piac téren
2018. december Városi Adventi vasárnapok Karácsonyi vásár

Óvodások műsora
2018. december Advent „Luca” napi vására Óvodások műsora

. Piac téren
2019. április „Virágvasárnapi” vására Óvodások műsora

Piac téren
Vers szerető óvodások Versmondó óvodások

találkozója
2019. május Nefelejcs Hagyományörző Óvodások műsora

Egyesület által szervezett
„Nefelejcs Vigalom” való

részvétel
2019. június Nefelejcs Hagyományőrző Óvodások műsora

Egyesület által szervezett
„Piros lábas ünnep” való

részvétel
Helyi média Aktuális események Teljes intézményi közösség

megjelenítése a helyi
médiában

Intézményi Honlap Működtetés, aktualizálás Teljes intézményi közösség

5.3.2. Bölcsőde:
2018 nyarán a böksődék vezetése élén változás történt.
2018. július 1.-tő! Zseák Lászlóné a Gólyafészek Bölcsőde jelenlegi vezetője lett a bölcsődei
intézményegység szakmai vezetője — igazgató helyettes.
Továbbá Csökmeiné Kulcsár Márta lett egy évre megbízva a Földvár Bölcsőde vezetésével.

5.3.2.1. Nevelő — gondozó munka - Kiemelt feladataink:
- Bölcsődei Gyermekvédemi Munkaten’ elkészítése.
- Bölcsődei dajka - Uj munkaköri leírások bevezetése.
- A kisgyermeknevelők munkaköri leírásának aktualizálása.
- Az Egyéni Fejlődési Napló teljes körű bevezetése.
- A bölcsődei kisgyermeknevelök Gyakornoki szabályzatának kidolgozása.
- Szülői elégedettség, elégedetlenség mérése.



- Dolgozói elégedettség, elégedetlenség mérése.
- Bölcsödék napjának megszervezése.

Békés. 2018. szeptember 1$.

3,
Béres lstvánné

igazgató

Q
Szöllősi Ferencné

gazdasági vezető
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1. számú melléklet

Béres Istváimé tanfelügyeleti ellenőrzésének eredménye

1. A tanulás és tanítás stratégiai Vezetése S operatív irányítása
Kiemelkedő területek:

Meghatározó szerepe van az intézmény pedagógiai programjának
megfogalmazásában, a célok és feladatok meghatározásában. Hatékonyan és
eredményesen működik együtt beosztott munkatársaival, annak érdekében, hogy az
intézmény elérje a nevelési/tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait. Az
intézményi működést alakító mérési eredményeket hatékonyan használja fel a
stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli
helyzetének megítélésében, különösen a nevelés/tanulás szervezésében és
irányításában. Irányításával kialakítják a gyermekek értékelésének közös alapelveit,
melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg. Az intézmény pedagógiai
programját, az Óvodai nevelés Országos alapprogramjára alapozva, az intézmény
sajátosságaihoz igazítja. Gondoskodik arról, hogy a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek (tehetséggondozást, illetve felzárkóztatást igénylők) speciális támogatást
megkapják.

Fejleszthető területek:

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek:

Intézményének jövőképének megfogalmazásában Figyelembe veszi az intézmény
külső és belső környezetét és annak változásait. A pedagógiai program alapelvei
összhangban vannak az intézmény jövőképe és célrendszere a vezető pályázatában
megfogalmazott jövőképpel. Figyel a külső és belső változásokat, konstruktívan reagál
rájuk. Kollégáival, beosztott tagintézmény-vezetőivel megosztja a változásokhoz
kapcsolódó kérdéseket, a kockázatok elkerülésének lehetőségeit. Hatékonyan tervezi
meg és hajtja végre a változás folyamatát. A megfogalmazott célok elérését, annak
megvalósulását folyamatosan nyomon követi. A stratégiai célok eléréséhez szükséges
feladatok meghatározása pontosak, egyértelműek, érthetőek. a feladatok
végrehajthatók. Rendszeresen informálja kollégáit a változásokról, lehetőséget biztosít
számukra az önálló információszerzésre.

Fejleszthető területek:

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek:

Csúcsvezetőként munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére.
Önértékelése reális, erősségcivel jól él, a tanulási folyamat részeként értékeli fejlődési
lehetőségeit. Az óvodapedagógia-szakmai és az intézmén3wezetés területein egyaránt
keresi és rendelkezik új szakmai információkkal és elsajátítja azokat. Vezetői
hatékonyságát folyamatosan fejleszti, fontos számára a munkatársai és a feirntartó

28



visszajelzése. A vezetői programjában leírtakat folyamatosan valósítja meg,
Egyelembe véve a célkitűzéseit a tervezésében és a végrehajtásban egyaránt.

Fejleszthető területek:

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek:

A tagintézmény-vezetők, munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét
egyértelműen határozza meg. A vezetési feladatok egy részét tudatosan delegálja
vezetőtársai munkakörébe, a leadott döntési- és hatásköri jogokat ő maga is betartja,
betartatja. Felelősen irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési
értékelési rendszer kialakításában. Rendszeresen részt vállal az óvodapedagógusok
tevékenységének látogatásában. Az óvodapedagógusok értékelésében a fejlesztő
szemléletet érvényesíti, az erősségekre fókuszál. Ösztönzi az óvodapedagógusokat
személyes szakmai céljaik megvalósítására, támogatja munkatársait terveik és
feladataik teljesítésében. Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi a tagiritézmények között
és az intézményen belüli együttműködéseket. Az intézmény továbbképzési
programját, beiskolázási tervét Úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az óvoda
szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének. Segíti ás
támogatja a belső tudásmegosztás különböző formáit.Az intézményi folyamatok
megvalósítása során jelentkező döntésekbe bevonja az intézmény munkatársait és
partnereit. Figyelembe veszi munkatársainak szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit,
a döntések előkészítésében és megfogalmazásában. Fontos számára a szemé’yes
kapcsolattartás az intézmény teljes mimkatársi körével, odaRgyel problérnáikra és
választ ad kérdéseikre. Ösztönzi és egyértelműen támogatja az innovációt és a kreatív
gondolkodást, az újszerű ötleteket.

Fejleszthető terü letelt:

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Kiemelkedő területek:

Tájékoztatja munkatársait a munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról. A
megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul. a
munkaszervezés és munkavégzés során az Idő- és emberi erőforrás felhasználása
hatékony. az egyenletes terhelés szem előtt tartásávaL Az intézményi
dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra. Elvárja a
szabályos, korrekt dokumentációt, amelyhez megfelelő mintát és segítséget ad. Az
intézményvezető hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntailóval
az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében.

Feileszthető terü letelt:
Igyekszik, folyamatosan tgyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi
szabályozók változásait, önértékelése és az interjú kapcsán a vezető további törekvése
a jogszabályok alaposabb és naprakész ismerete.
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2. számú melléklet

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde kiemelt bevételei, és a 2017. évi,
valamint a 2018. I. félévi teljesítés

forintban
2017. 2018.

eredeti eredeti I. félévi
». teljesites ...eloiranyzat eloi ranyzat teij esites

Intézményi
működési 7449000 6322101 6410000 4244361

bevétel

Felügyeleti
szentől kapott 513 828 000 542 324 073 548 296 000 262 026 073

támogatás

Véglegesen
átvett 3562000 8668300 6257000 5719130

pénzeszközök

Pénzmaradvány O 1 306 873 O 7 746 709
Összesen 524 839 000 558 621 347 560 963 000 279 736 273

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde kicmelt kiadásai, és a 2017. évi,
valamint a 2018. I. félévi teljesítés

2017. 2018.
eredeti . eredeti
„.‚ teljesites „. I felevi teljesiteseloiranyzat eloirauyzat

358220000 372773917 391475000 194073908jellegu laadas

Munkaadót
86 056 000 90 453 366 84 960 000 42 577 427terhelö_jarulék

Dologi és egyéb
80 563 000 85 094 881 84 528 000 40 199 242folyo luadas

Felhalmozási
O 2 552 474 O 651 064kiadások

Tám.éitékű
Okiadás

Összesen 524 839 000 550 874_638_( 560 963 000 277 501 641
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3. számú melléklet

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde dologi és egyéb folyó Idadásainak valamint
felhalmozási Idadásainak 2017 évi és 2018 I. félévi teljesítései

Forint
2017 2018

eredeti eredeti
„. teljesites L felevi teljesiteseloiranyzat cloiranyzat

Szakmai anyag
O 838401 O 153 193beszerzes

Üzemeltetési anyag
12 041 000 13 951 173 10 661 000 4 489 564beszerzes

Telefondíj 470 000 542 307 470 000 278 384
Internet 535 000 914 049 635 000 528 555

Gáz 10735000 8109799 10735000 4332431
Villamos energia 1 865 000 2 154 881 I 865 000 1 461 166
Víz-és csatorna 2 385 000 2 338 807 2 385 000 I 155 248

Vásárolt élelmezés 32 832 000 33 259 456 37 444 000 16 842 730
Karbantartás,

500 000 110 4467 500 000 38 874lusjavitas
Közvetített

O 265 565 O 131 479szolgaltatasok
Szakmai

tevékenységet segítő 960 000 I 790 000 960 000 I 066 500
szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások I III 000 3 350 399 I Ill 000 I 836 194
Belföldi Idküldetés 40 000 67 268 40 000 68 951

Előzetesen
16 895 000 15 950 942 17 628 000 7 813 643felszanutott_AFA

Fizetendő ÁFA O 453 239 O O
Kamatkiadások O O O O

Egyéb dologi
94 000 3 128 94 000 2 330luadasok

Összesen 80 563 000 91 292 014 84 528 000 40 199 242

2017 2018
eredeti eredeti
... teljesites L felevi teljesiteseloiranyzat eloiranyzat

Egyéb tárgyi
O 2 041 603 O 514 518eszkozok beszerzese

Beruházási célú
- 4

. O Dl0 871 O 136 56elozetesen felsz.ado
Ingatlanok felújítása O O O O

Felújitási célú
o o Oelőz.felsz.adó

Összesen: O 2 552 474 O 651 064
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4. számú melléklet

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi Pénzmaradványának alakulása

BÉKÉS TARHOS ÖSSZESEN

Személyi juttatás I 255 230 49 576 I 304 806
Járulékok 244 770 O 244 770
Dologi kiadás 6 166 292 30 841 6 197 133
Bevételi többlet O O O
Összesen ‘7 666 292 80 417 7 746 709

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 7 666 292Ft, szabad pénzmaradvány 80 41 7Ft.

Kötelezettséggel terhelt pénzrnaradvány megoszlása:

BÉKÉS TAR}IOS ÖSSZESEN

Személyi jellegű I 255 230 O 1 255 230
Járulékok 244 770 O 244 770
Dologi kiadás 6 166 292 O 6 166 292
Összesen: 7 666 292 O 1 666 292

Szabad pénzmaradvány megoszlása:

BÉKÉS TAR}IOS ÖSSZESEN

Személyi jellegű O 49 576 49 576
Járulékok O O O
DDlogi kiadás O 30 841 30 841
Bevételi többlet O O O
Összesen O $0 417 80 417
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5. számú melléklet

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde tagővodáinak és bölcsődéinek beszámolója

2017/2018 Nevelési óv értékelése

A tagóvoda neve: Újvárosi Tagóvoda
Az értékelést készítette: Lipcsehié Jaluics Anikó
Az értékelés időpontja: 201 8.06.12.
Az értékelés szempontjai:

- Gyermeklétszám adatok
- Kiemelt Figyelmet igénylő gyerekek nevelése, fejlesztése: HH, HHH, SNI, BTM,

tehetséges gyerekek szakszerű ellátása.
- DIFER eredmények
- Személyi feltételek. (óvodapedagógusok - dajkák munkája)
- Tárgyi feltételek alakulása.
- A nevelési év kitűzött feladataijiak megvalósulása.
- Kapcsolatok. (szülő. bölcsőde, iskola. egyéb)
- Ellenőrzések. értékelések Az óvodapedagógusok pedagógiai - szakmai - gyakorlati

munkájának ellenőrzése, értékelése - Dokumentum ellenőrzés, értékelés
- Szakmai munkaközösségck.
- Pályázatok.
- Rendezvények, események, programok.
- Alapítványi szolgáltatások.

Értékelés:
Gvermeklétszám adatok; A 2017/18-as nevelési évet szeptemberbe 48 I6vel indítonuk 2
csoportban. A Buci Maci csoport kis-középsős korúak 25-en, a Szamóca csoportosok nagy —

középsős csoportosként 23-an kezdtek. Ez a létszám éwégére 49 főre szaporodott. Óvodai
szinten 4 fó etnikum, I SNI gyermek és évvégére 8 BTMN gyermeket dokumentáltunk. A
hivatalos dokumentumok alapján I kisgyermek HHH, 6 gyermek HH. Sajnos az idei évben a
gyermekek megfelelő óvodába járása érdekében 2 gyermeknél is fel kellett venni a
kapcsolatot a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, aminek hatására javult a
gyermekek óvodába járásának rendszeressége.

Kiemelt fizyelmet i2éflVlő Everekek nevelése, fejlesztése: uH, HHH, SNI. BTMN,
tehetséges 2verekek szakszerű ellátása: A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott
célokat, feladatokat vettük alapul, amikor elkészítettük terveüiket. A csoportok
dokumentumaiban belefoglaltuk, milyen módon igyekszünk segíteni a nemzeti, etnikai
óvodai nevelést. Szem előtt tartjuk a gyermek saját kultúráját, mellyel segítjük
identitástudatuk kialakítását. Évről évre azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek közül egyre
többen küzdenek beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal, aminek fejlesztését
szakemberek bevonásával segítjük, fejlesztjük. A mozgás sokrétű módja napi szinten
alapként szolgál óvodánkban, de emmek célirányos fejlesztése a szakemberek feladata, akikkel
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szoros heti kapcsolatban vagyunk. A fejlesztőpedagógus, logopédus óvodánkban látja el
gyermekeinket, a mozgásterápiát másik tagóvoda biztosította, ahol a hely és a tárgyi
eszközök erre a célra biztosítottak. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való napi kapcsolattartást,
melynek segítségével a tapasztalatcserék segítik a nevelés helyes irányú terelését. Óvodásűc
évről évre egyre nagyobb figyelmet fordít a tehetségigéretek felismerésére, megfelelő
ellátására. Tehetségműhelyeink — gyermektáne, ovitorna — segítik a tehetségcsíra
kibontakozását, annak felszínre hozását. Ezen kívül a mindennapok során saját készítésű
fejlesztőjátékok segítik az egyéni képességek fejlődését, azok szakszerű ellátását.

DIFER eredmények: Ez az első évünk, amikor intézményi szinten, egységesen, felmenő
rendszerbe bevezetésre került a DIFER mérési módszer. 3 óvodapedagógusunk elvégezte az
ennek megfelelő képzést, hogy minél szakszerűbben, tanultabban lássuk át ezt a mérő
eszközt. Ennek alkalmazása, idén csak a Buci Maci csoportban volt jelen, mert oda jártak
középsősök, ám a következő évtől már teljesen mérhető lesz a csoport többi tagja is, amit az
egyéni fejlődési dokumentumba jegyeztünk fel. Tapasztalataink azt mutatták, hogy a
gyermekek legtöbb területen fejleszthető értékeket mutattak, amit koruknak megfelelően
próbáltunk ez évben rávezetni. segíteni. A következő méréskor, ami szeptemberben esedékes
már átláthatóbb képei kapunk az egy éves fejlődésükről. fejleszthetőségükről. A szülőket
félévente tájékoztatjuk a gyermekük fejlődéséről fogadóóra keretén belül.

Személyi feltételek (óvodapeda2ó2usok- dajkák munkája):
Óvodánkban 4 óvodapedagógus. 2 dajka és egy kisegítő személyzet segíti a gyermekek
egészséges fejlődését. A Bóbka óvodával megosztozva I fó karbantartó is segíti munkánkat,
az óvodánk körüli karbantartásban. Az óvodapedagógusok közül I Fő rendelkezik
szakvizsgával, I fő másoddiplomával. 2 óvodapedagógus minősítési eljáráson esett keresztül.
Idén. a gyeden lévő kollégánk helyére férfi gyakornok óvodapedagógus került, aki segítette
munkánkat. A nevelőmunka aktív részesei a szakképzett dajkák, akik emberi
hozzáállásukkal, technikai segítségükkel nagymértékben hozzájárulnak a nevelési feladatok
megvalósulásához. Ebben a nevelési évben már kialakultabb, kiforrottabb formában
megvalósuló folyamatos tízórainá1 a dajkák jelenléte, segítsége továbbra is szükséges. A
munkaköri leírásban megfogalmazott mindennapi, alkalmi munkák szabályozzák a dolgozók
feladatait, külön tevékenységeit. ami folyamatos ellenőrzés alatt állt.

TárEvi feltételek alakulása: Az egyik csoportban sikerült kicserélni a székeket könnyü
fából készült székekre. tgy mindkét csoportba Fa székeken tevékenykedhetnek a gyerekek.
Az alapítványunk jóvoltából, a csoportok asztallapjai is cserét kaptak, mert a régi már
nagyon kopott volt. A Decathlon áruház jóvoltából a 3 évvel megnyert eszközök további
bövítésre kerültek, igy minden labdajátékból egy csoportnyi eszközüc± lett.

A nevelési év kitűzött feladatainak mevalósuiása:

Ebben az évben kiemelt feladatunk volt az egészséges életmód alakítása, a gondozás
területeinek megfigyelése, tudatositása minden csoportban. Hospitálással, napi
megfigyeléssel és gyakorlati bemutatóval valósult meg ez a terület. A DIFER mérés
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bevezetésére került sor felmenő rendszerben. Kérdőives kikérdezéaiagóvoda kü]sö és belső
partneri körében szintén megvalósult. A „Kincses Kulturóvoda” 201 7.pályázaton megnyert
kulturális programok figyelemmel követése és azokon való részvétel a Szamóca csoport
részéről igen aktív volt.

Kapcsolatok (szülő, bölcsőde. iskola, cvéb):
- Óvodába lépés előtt minden családot végiglátogartunk, megismertük a gyermekek

lakóővezetét, szociális hátterét, mely során felvettük az anamnézist, amit az egyéni
fejlődési dokumentumban ledokumentáltunk.

- 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.
- Az iskola területén folyamatosan ápoljuk kapcsolatainkat emberi és szakmai téren az

iskola nevelötestületével. Gyermekeknek szóló programokon vettünk részt a
nagyesoportos gyerekekkel, illetve meghívást kaptunk a tavaly még nagyesoportos
gyermekeink órai látogatására.

- Belencéres Néptincegyüttes Egyesület táncosa, Okányi Mihály tartotta ebben az
évben a gyermektáne foglalkozásokat heti szinten.

- A védőnő kéthavonta meglátogatta óvodánkat, megnézte a gyermekek haját, és ha
kérdésünk merült fel, megpróbált segítséget nyújtani

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, folyamatos kapcsolatban álltunk
a gyermekek védelme érdekében.

- A Pedagógiai Szakszolgálattal való kapcsolattartást fejlesztőpedagógus közvetítésével
ápoltuk. A fejlesztőpedagógussal való együttműködés az általa választott heti 1
alkalommal aktív módon történt.

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

EBenőrzések, értékelések Az óvodapeda2ó2usok peda2ó2iai - szakmai - Evakorlati
mtinkájának ellenőrzése, értékelése - Dokumentum ellenőrzés, értékelés:
Pedagógiai Programunk a gyermekek fejlődésének várható eredményét fogalmazza meg,
amely egy lehetséges következmény/siker, ami a gyermekek egyéni sajátosságait,
képességeit, motivációit veszi Figyelembe. A megfogalmazott sikerkritériurnokhoz, és a
gyermekek egyéni fejlődéséhez viszonyítva ellenőrizhetö, mérhető, elemezhető a fejlettségi
szint, a pedagógusok által kitűzött nevelési cél elérése, a pedagógiai munka minősége
érdekében.
Az ellenőrzés, értékelés dokumentumai féléves idővallumban az éves Munkaterv, a
Csoponnapló, az Egyéni fejlettségmérő dokumentumok és a gyermeki produktumok. A belső
ellenőrzés rendszerét A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Önértékelési ProgramJa és az
Éves önértékelési ütemterv tartalmazza. Intézményi szinten működő, Belső Önértékelési
csoport működtetése, melynek óvodánkból Nóvé Ildikó és Lipcseiné Jakucs Anikó a taa,
segítik és koordinálják a belső önértékeléseket, illetve az intézményi önértékelést.
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Ebben a nevelési évben két tanfelügyeleti ellenőrzésben is részünk volt. Márciusban vezetői
tunfelügyelet, június elején intézményi tanfelügyelet iránymutatásával kaptunk
visszaesatolást a pedagógiai-szakmai munkánk fejlesztéséhez. Ennek megfelelően készítettük
cl az intézkedési tervünket, amiben meghatároztuk a kiemelkedő és fejleszthető területeket.
Partneri elégedettségmérést végeztünk a szülők körében illetve a munkatársak körében is,
aminek eredményével elégedettek vagyunk. Ennek kiértékelése szintén tükör a pedagógiai
munkánkróL a szülői elégedettségről.

Szakmai munkaközössé2ek: Ettől a nevelési évtől megfelezödött az aktív
munkaközösségek száma. A leterheltségek és a sok dokumentációk nem tették lehetővé,
hogy szakmailag minden munkakőzösségre jelentkezzünk. Ezért megosztottuk a feladatokat,
a tagságot. Az éves munkatervünkben elvállalt munkaközösségi feladatokat mindenki
igyekezett megvalósítani, maximálisan helyt állni. Az Egészséges Életmódra Nevelés
munkaközösség keretén belül Dobó Emőke bemutató foglalkozás keretén belül adott számot
óvodáiik helyi sajátosságainak. Lipeseiné Jakucs Anikó az Egészséges Életmódra nevelés
munkaközösség vezetőjeként a vízhez szoktató foglalkozások szükségességét, annak
felépítését szorgalmazta immár több éven keresztül. Idén a vízhez szoktató foglalkozásokat
Lipeseiné Jakues Anikó és Dobó Emőke vezette, akik az utolsó alkalommal nyílt keretek
között mutatták be a szülőknek a gyermekeik vízben elsajátított képességeiket.

Pályázatok: Ősszel az egyik szülőnk aktív segítségével megpályáztuk a Koronás Cukor
pályázatot, melyen sajnos nem sikerült nyerni.
Tavasszal megpályáztuk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt „A hazai és határon
túli óvodai tehetség kibontakoztató programok támogatása” elnevezésű pályázatot, melynek
eredménye június végére várható.
Óvodánk egészséges életmód támogatási programjának bővítését céloztuk meg a Forever
Kids pályázat megírásakor. Ennek eredményhirdetése a napokban várható.
Mosdónk felújítását megcélozva adtuk be pályázati anyagunkat a Pöttörn Mosdó pályázati
felhívásra. Nyár közepére várható az eredményhirdetés.
Bartos Erika által meghirdetett ajándékcsornagot pályáztunk, aminek több száz óvoda közül
mi is nyertesei lettünk, így gazdagodtunk 2 mesekőnyvvel, I társasjátékkal és több
készségfejlesztő Bogyó és Babócás játékokkaL
A Dm pályázati felhívásnak is eleget tettünk, melyre 2 felhívó jellegű anyagot is
készítettünk, melyen szintén nem nyertünk, de agy karton naptejjel megajándékoztak
bennünket.
Az Önkormányzat által kiírt Civil pályázaton nyeLt összeget nyomtatóban szükséges patron
vásárlására fordítottunk.
Ebben a nevelési évben intézményünk, ezen belül a tagóvodánk is elnyerte az Akkreditált
Kiváló Tehetségpont címet, melynek igyekszünk a továbbiakban is méi.tón megfelelni.

Rendezvények, események »roEramok:
- Szeptember 1. — Városi szintű Madzagfalvi sport délelőtt szervezése. lebonyolítása,

részvétele. Délután az ovi-bulin való részvétel a nagycsoportosokkal.
- Szeptember 28. — Ovi születésnapja
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- Október 09- 13. —Dió projekt
- Október 13. — Suli-váró a Református Általános Iskola szervezésében a Szamóca

csoportosoldcal
- Október 13. — Családi délután a dió jegyében. Zárásként Táncház a Belencéres

Néptáncegyüttes Művészeti vezetőjével
- Október 20. — Mentő motor fogadása, közvetlen tapasztalatszerzés az Újvárosi

tagóvodában, egy apuka közvetítésével.
- November 10. — „ Egy búzamag története” Galériában való interaktiv kiállítás a

Szamócásokkal
- November 20-24. — Egészség hét az óvodában
- November 21, — Meskete színház előadásának látogatása a Szamóca csoporttal
- November 23. — Fogászati előadás csoportonként, életkornak megfelelően
- December 4. — Megérkezett a Mikulás — Mikulás vonattal való barangolás
- December 8. — Kecskeméti Gábor Kulturális Központ - Napsugár Bábszínház
- December 12.— Karácsonyi ünnepség a Szent Lázár Alapítványnál
- December 15. — Szlovák Önkormányzat szervezésében Karácsonyi zenés előadás a

Kulturális Központ színbáztcrmében
- December 20. — Karácsonyi ráhangolódás — családi délelőtt
- Február 16. — Farsang az óvodában
- Február 20. — ‚lélekharang” hMeraktív előadás az óvodában
- Február 21. — Téltemetés- Kiszeégetés az óvoda udvarán
- Március 05. — Piroska és a farkas bábelőadás az óvodában
- Március 25. — Vkágvasámap a piacon — Felléptek a Szamócások
- Március 28. — Ovicsalogató az óvodában. — Betekintést nyerbettek a leendő szülők az

óvodánk életébe.
- Április 06. — Nyuszi kupa a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola szervezésében
- Április 09. — Versrnondó verseny a Könyvtárban
- Április 13. — Meseterápiás foglalkozás Bartyik Gittával a Szarnócásokkal
- Április 17. — Ovitoma bemutató foglalkozás a Decathion pályázat kapcsolattaitóinak
- Április 16-19. — Egészséghét
- Április 19. Családi délután a zöldségek záró projekt keretén belül
- Április 24. — Ovitorna bemutató a szülőknek
- Április 26. — Vízhez szoktató foglalkozás bemutatója a szülöknek
- Május 03. - Kirándultunk Mezőberénybe a középső — és nagycsopoitosokkal
- Május 0$. — Anyák napja az óvodában csoportonként
- Május 09. — Békéscsabán voltunk a Mentő állomáson
- Május 10. - Madarak, Fák Napján voltak a Szamócások
- Május 22. — Gyermektáne bemutató az óvodában
- Május 25. — Gyermeknapi rendezvény az óvodánkba a Bábika Játszóház

közremüködéséve I
- Június 01. — Belencéres Néptáncegyüttes élö Táneháza a Kulturális Központban
- Június 02. — Évzáró és Ballagási Ünnepség az óvodában
- Június 06. — Városi Sport Manó Spottnap megszervezése és megrendezése a Város

Sportpályáján
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- Június 08. — Apák napi üzmepségünk az óvodában
A „Kincses Kultúróvoda” pályázata által a Szamócások havi rendszerességgel látogattak cl a
Könyvtárba, voltak a Galériába ás a Tájbázba is. Ezen kívül heti alkalomma’ tartottunk
gyermektánc foglalkozást és ovitomát, kéthetente pedig Babatomára vártuk az apróságokat.

Alapítványi szolgáltatások:
Anyagi fonásunkat az l%-b61, adományokbót ás az Önkormányzati eivi pályázatból
gyarapitottuk. Ezekböl vásároltuk a családi programjainkboz szükséges eszközöket,
javitottuk tárgyi feltételeinket.

ErősséEek, lehetőséek:
Elhivatottság az óvodánk fö profilja felé, a mozgás minél szélesebb körű lehetőségeinek
feltárására.
Innovatív gondolkodás, új szemlélet
Óvodánk jó hírének terjesztése pedagógiai munkánk maximális végzésével
Családiasság

Feileszthető területek:
Dokumentálás proűzmusa
Önbizalombiány

Dátum: 2018. június 12.
Aláírás: Lipcseiné Jakucs Anikó
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2017/2018 Nevelési óv értékelése

A tagóvoda neve: Hunyadi téri Tagóvoda
Az értékelést készítette: Tokaj Ferencné

Az értékelés időpontja; 2018. június 25.
Az értékelés szempontjai;

- Gyermeklétszám adatok
- Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelése, fejlesztése: HH, FINN. SNI, BTMN,

tehetséges gyerekek szakszerű ellátása.
- DIFER eredmények
- Személyi feltételek. (óvodapedagógusok - dajkák munkája)
- Tárgyi feltételek alakulása.
- A nevelési év kitűzött feladatahiak megvalósulása.
- Kapcsolatok. (szülő, bölcsőde, iskola, egyéb)
- Ellenőrzések, értékelések Az óvodapedagógusok pedagógiai - szakmai - gyakorlati

munkájának ellenőrzése, értékelése - Dokumentum ellenőrzés, értékelés
- Szakmai munkaicözösségek.
- Pályázatok.
- Rendezvények, események, programok.
- Alapítványi szolgáltatások.

Értékelés:
- Gyermek létszám adatok: 28 fő

Csoportjaink összetétele: vegyes (14 - 14 főből állnak)
SNI — is gyermekek száma: - fő
BTMN — es gyermekek száma: 3+1 fő
Tehetséges gyerekek szakszerű ellátása a ilunyadi téri Tagóvoda Munkateiwében
meghatározott módon történt ebben a nevelési évben is.
HH —ás gyermekek száma: 4 fő
HHH — ás gyermekek száma: 16 ró
Etnikai gyermekek száma: 25 FÓ
A befogadás idején sokat segített, hogy az Új és a régi gyermekek már ismerték egymást. A
nevelési év folyamán nagy hangsúlyt fektettünk a csoport kohézió formálására, alakítására. A
baráti kapcsolatokat nagymértékben befolyásolta a családok közötti kapcsolat pozitív, ill.
negatív állapota
A 2017-2018 — es nevelési évben 6 fő tanköteles korú gyermek kezdi meg az iskolai
tanulmányait. Két kis gyermek javaslati lapját még tavasszal elküldtük a Szakszolgálathoz,
de csak egyik zárult BTMN-es vizsgálati eredménnyel, iggöben van a másik.

- DIFER eredmények:
Intézményünkben 2017 szeptemberében vezettük be a DIFER mérést a középsös korosztály
körében felmenő rendszerben. Béres Istvánné Igazgató asszony tudatosan szervezett
továbbképzéseket már a nyár folyamán, hogy az óvodapedagógusok minél felkészültebben
kezdhessék meg e mérési módszer gyakorlatban történő alkalmazását. A mindermapi -
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óvónök által végzett - fejlesztéseket az Egyéni Fejlettség Mérő Dokumentumban lévő
felmérések eredményei alapján végezzük. A DIFER továbbképzés és a szakmai napok nagy
segítség volt Számomra, hiszen a mérések begyakorlásával és fejlesztési ütemtetwek
megfogalmazásával még tudatosabban tudom a jövőben is az egyéni részképességek
fejlesztését végezni. Gyermekeimet az iskolaérettség felé vezető úton a felzárkóztatásban,
hátrány kompenzációban segíteni. Az egyéni fejlettségi szint meghatározásában nagy
segítséget jelentett a DIFER fejlettségmérő. A mérési eredmények segítséget adnak az
egyéni fejlesztési tervek összeállításában.

- Személyi feltételek (óvodapcdagógusok - dajkák munkája)
A 2017/2018-os nevelési évben optütálisra alakult a csoportokbaii dolgozó
óvodapedagógusok és segítő dajkák létszáma. Két Új kolléganő érkezett óvodánkba:
Gyarakiné Bajka Edit gyakomok óvodapedagógus a Fürkész — Központi Óvodából ás SzaUcai
SáMorné tapasztalt óvodapedagógus a Bóbita — Integrált Tagóvodából. Egy szakképzett
konyhai kisegítő látja cl a konyhai teendőket, aki november 01.-től Szabó Mária helyett a
Siün csoportban látta el a dajkai feladatokat, A munkája tudatosabb végzése érdekében
jelentkezett a dajkaképzőbe, amit sikeresen el is végzett. Október végétől egy régi kolléganő
került a konyhára. Sajnos egyik dajka nénink tartósan beteg lett, emiatt szükségünk volt egy
új dajka nénire, aki könnyen beszokott, hamar beilleszkedett. Óvodánk a város peremén
helyezkedik cl, ahol a gyermekek létszámának több mint 89%-a roma származású. Ebben a
környezetben csak önfeláldozó munkával, hivatásszeretettel és hivatástudattal,
etkötelezettséggel és mérhetetlen gyermekszeretettel lehet eredményeket elérni.
A mi óvodánkat, kottegáim segítségével még inkább olyanná formákuk, ahol a gyermekek:

- szeretetben, biztonságban, megkülönböztetés nélküli együttnevelésben,
- gyermekközpontú, élményekre épülő óvodai élet megterenuésével ismerhetik meg az

őket körülvevő környezet szépségeit, önmagukat. a békés együtt élés szabályait, a
közösségi szokásokat,

- S jútékörömének átélésével, egyéni képességeiket differenciáltan formálva boldog,
kiegyensúlyozott óvodás gyentekéveket élhettek meg.

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 koflegáirn felé.
Gyerniekvédelmi munka: Az óvodánkban a jelzőrendszer érteshésére szükséges esemény
nem történt. Mivel gyermekeink hátrányos helyzetű családokból érkeznek, kiemelt
feladatunk a fokozott odaiigyelés a gyermekekkel kapcsolatos változásokra: ápoltság,
ruházat, egészségi állapot, esetleges elváltozások. Folyamatos kapcsolatot tartottunk és
tartunk a Szociális Szolgáltató és Családsegitövel. Közös feladatunk a szülők
szemléletformálásnak segítése a hiányzások minimalizálására valótörekvés terén.
Gyermckbalesetek: Gyermekeink jelentős része az otthoni ‚szabad játékos levékenységét”
az utcán tölti, legtöbbször szülői felügyelet nélkül. A szülők felelőtlen magatartását
kompenzálva igyekeztünk a gyermekek gyelmát felhívni a balesetveszélyre, a helyes
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viselkedési normák tudatosítására. Az óvodában különös gondot fordítottunk a baleseti
helyzetek megelőzésére csoporton belül és kívüL az óvoda udvarán. Az udvari játékok
szabályos használatát megtanítottuk és folyarnatosam gyakoroltatjuk a gyermekeinkkel.
Minden évszak váltáskor balesetvédelmi oktatást tartottuk a gyermekek számára. A nevelési
óv folyamán nem történt baleset.

- Tárgyi feltételek alakulása:
Óvodárdc tárgyi feltételei adottak. Jól felszerelt csoport szobákban funkciós sarkok — kuckók
állnak rendelkezésre (zene. rajzos, mese). Rendelkezünk nagyon sok képességfejlesztő
játékkal, társasjátékkal, mozgást segítő eszközzel. A ..Kisgyermekkori nevelés támogatása”
című sikeres pályázat keretében bővült az óvoda Játék készlete: mozgás-, értelmi képességet-,
szerepjátékot gazdagító fejlesztő eszközökkel.
Az Intézményi Tanfelügyeleti (2018. jún.15.) ellenőrzéskor a bejárás során az óvodai
inű-astnjktúrával kapcsolatban néhány dolgot jegyeztek meg a szakértő kollégák: a tető
szigetelésének áttekintése, a kis ház statikai bevizsgálása (szerintük az oszlopok balra
dőlnek), a csoport szobák Hnóleumának, parkettájának felújítása.

- A nevelési óv kitűzött feladatainak megvalósulása:

A 2017/2018 nevelési óv kiemelt feladatai:

- Az egészséges életmód alakítása — gondozás - Béres Istváirné Igazgató asszony
2017. 11. 21.-én Az egészséges életmód alakítása-gondozás területet gyelte meg a
látogatása során a SUni csoportban Tokaj Ferencnénél — megvalósult. Különösen
nagy hangsúlyt fektetünk a gondozási teendők maximális ellátására, a gyermeki
szo kásalakításra.

- A DIFER mérés bevezetése, felmenő rendszerben — 2017.09.01. óta folyamatosan
— megvalósult.

- Kérdőives kikérdezés az intézmény külső és belső partneri körében — Intézményi
Önértékelés keretén belül történt. Az eredmények tükrében a minőségi fejlődés
érekében Intézkedési tervet készítettünk (Szülői és Nevelőtestületi kérdőívek) —

megvalósult.

- Kapcsolatok: (szülő, bölcsőde, iskola, egyéb)
Az óvoda legfontosabb partnere a család. A családokkal közös feladatunk a gyermekek
felkészítése az iskolai életre. A szüleink iskolázottsága, felelösségvállalása 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
együttműködes. A gyermeken keresztül a családot is szeretnénk nevelni. Szíves vesszük, ha
hozzánk forduhiak problémáikkal, örömmel tölt cl beimünket, ha minél többen részt vesznek
rendezvényeinken. Olyan rendezvényeket tartottunk, ahol a szülő közösen mozoghaton — az

elő majálison, barkácsolt, játszott, mézes kalácsot díszített —a karácsonyi rábangolón, sétált -

az új játszótérre,ahol együtt játszott a gyermekével.
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Amai társadalmi helyzetben, ahol a szülcink 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 kőnnyít a szülők 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 mindeimapokban 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 Twiévnyitó 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-majábs, 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 dolgozók és munkatársait Ünnepi műsorral ajándékoztuk meg
Karácsonykor és az Anyák napja alkalmából. Az év során folyamatosan ápoltuk a
kapcsolatot.

- Ellenőrzések, értékelések: Az óvodapedagógusok pedagógiai - szakmai -

gyakorlati munkájának ellenőrzése, értékelése - Dokumentum eflenörzés,
értékelés:

2018. 04. 13. Intézményi Önértékelést végeztünk, az eredményeket az elkészült
jegyzőkönyv tartalmazza. A pedagógiai munka minőségének magasabb szintre emelése
érdekében a tagóvoda vezető elkészítette a Fejlesztési tervét.

2018. június 15.-én Intézményi Tanfelügyeleti látogatásra jelölte Id az Oktatási Hivatal
óvodánkat. A helyszíni látogatás pozitív idesengésű volt. Várjuk az értékelést, melyre 5
évre szóló Intézkedési tervet fogok készíteni.

Az óvodapedagógusok pedagógiai - szakmai - gyakorlati munkájának ellenőrzése,
értékelése: A Hunyadi téri Tagóvoda Munkatervében beütemezett óvodapedagógusi
látogatások időpontjai megvalósultak, a gyakornok kolléganőt már szeptemberben
meglátogattam, a váltótársam munkáját folyamatosan nyomon követtem. Az észrevételeimet,
javaslataimnt az óvodapedagógus reflexiója után megbeszéltük. A dokumentációk
ellenőrzése mindig megelőzte az intézményi ellenőrzés időpontját. Ezeket az időpontokat
ismertettem a kolléganőkkel és a határidők betartására kértem őket,
Gyarakiné Bajka Edit hivatalos gyakornoki látogatására 2017. 09. 13.-án került sor. A
látogatás, ellenőrzés területei: komplex pedagógiai munka ellenőrzése illetve a gyakornoki
Fejlettségi szint felmérése, meghatározása.
Ellenőrzést végezte: Tokai Ferencné —Tagóvoda vezető és Urbancsekné Sebestyén Marianna
Szaktanácsadó



Á koiiganő minősítése 2018.02.08.-án volt ésjá eredménnyel zárult. Az Intézményi delegált
szerepét Béres lstváiiné Igazgató asszony látta cl, án a portf6lióirásban és felkészitésben
vettem részt. Szakértői feladatom ellátása más helyszínre szólított, Így Sajnos nem vehettem
részt a minősítő vizsgán.
Csoport dokumentációinak ellenörzés, értékelés: A csoport csopoitnaplóit az év során
kétszer ellenőrizték, Dr. Farkas lstvánrié először 2017. 10. 30-át és 2018. 04.29-át bezárólag.
A jegyzőkönyvek a csoportnapló melléklete ként megta]áHatóak. Ugyan ezen időszakban én
végeztem a Fürkész - Központi Óvoda és a Korona utcai Tagóvoda csoport naplóinak
ellenőrzését.

EFEM ellenőrzése az év során kétszer volt. Fazekas Klára ellenőrizte 2017. 02. 28-át 2018.
06.30-át bezárólag. Vezetőként felelős vagyok a beosztottaimért, biztosítanom kell a
megfelelő munkakörűlményeket, a pozitív légkört. mert a munkatársak jóléte nagymértékben
befolyásolja a személyes ás a szervezeti teljesítményt. A biztonságot nyújtó, biztos
munkahely, fokozta a stabilitásérzését, ahol lehetőség nyílt a kiteljesedésre, az
önmegvalósításra.
Óvodánk adottságábál fakadóan az óvodapedagógusok, dajkák munkája ás feladat ellátása
nyitott könyv számomra. Biztosított az állandó megfigyelés, értékelés, konkrét feladatra
koncentrálásra ösztönzés és a dicséret lehetősége. A dokumentáeiókat rendszeresen
ellenőrzöm / munkaidő nyilvántartás, jelenléti Ív — havonta, a csoport naplót ás az egyéni
fejlettségmérő naplót ciklikusanl. A belső bemutatók tapasztalatait a hospitálási naplóba
rögzítettük.
A vezetői munkakörömhöz kapcsolódó jeLentéseket, beszámolókat, nyilvántanásokat az
elvárásoknak megfelelően vezetem, és haVi rendszerességgel szo[gáltatom.

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

- Pályázatok.
Pályázatok megvalósításában való részvétel:
2017/2018-as nevelési év feladatait meEhatározó nyertes pályázatok

„Kincses Kulturóvoda” 2017.

A Kincses Kulturóvoda Program mintaprojektjében a 2017/2018 nevelési évre
A Hunyadi téri tagóvoda részére kitűzött programok maradéktalanul — megvalósultak.
Könyvtárlátogatás
Fejlesztő meseterápiás foglalkozása Könyvtárban
Könyvtári Napok— Kézműves játszóház a Könyvtárban
i3nnepi könyvhét - Kézműves játszóház a Könyvtárban
Vers szerető óvodások találkozója
Népi játszóhúzi foglalkozás
Őszi „Szüreti mulattság” a piacon
Belencéres Néptáne Együttes — Táncházi foglalkozás — szülőkkel közösen
Beleneéres Néptánc Együttes — Élő zenés néptánc bemutató

- Kisgyerrnekkori nevelés támogatósa EFOP 3.1.1.
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Feladataink meghatározása: — - -

Országos szintű (3 napos) gyakorlati bemutatók és elméleti képzés megszervezése, Jó
gyakorlatamk bemutatása

Témakör: Hátránycsökkentés

Időpont: 2017.10.11- 13.

Bemutatót tartotta: Tokaj Ferencné

Feladat: Országos szintű (3 napos) gyakorlati bemutatók ás elméleti
képzés megszervezése, jó gyakorlataink bemutatása — megvalósult.

- Esélyteremtő óvoda EFOP 3.1.3.
A Projekt célja egy olyan méltányos, befogadó óvodai nevelési rendszer megteremtésére
irányuló komplex program megvalósítása, amelynek célja a hátrányos helyzetű ás
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése.

Feladatahk meghatározása:
- Feladatainkat a projekt határozza meg.

résztvevö tagóvoda témakör időpont feladat
A hátrányos helyzetű

Hunyadi téri Hátránycsökkentés 2017. 09.01. ás halmozottan
Tagóvoda 30 hónap (folyamatosan) hátrányos helyzetű

gyermekek
társadalmi

integrációjának
elősegítése.

Folyamatosan valósul meg.
Vezetői pályafutásom alatt több pályázatban vettünk részt, amit a HHH gyermekek
felzárkóztatására írtak ki. Ebből a gyermekek szociális hátrányából adódó lemaradásokat
pótoltuk ás az óvoda fejlesztését, pedagógus továbbképzéseket valósítottm± meg. Az idei
tasévben a Civil Szervezet és Békés Város Önkormányzata által kiírt pályázat megírását és
az előző években nyert pályázatok lebonyolítását végeztem.

- Rendezvények, események, programok:
Jeles Zöld napok: Autómentes Világ nap, Állatok Világ napja, Elő-rnajális és a Madarak és
Fák napja.
Ünnepek (Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15., Húsvét, Anyák napja, Évzáró- Nagyok
búcsúztatása, Gyereknap)
A ..Versszerető óvodások” könyvtár rendezvényen is képviseltük csoportmkat (A.LJ.
Decemberben megszerveztük a gyermekek kirándulását a Müvelődési Központba, ahol a
Napsugár Bábszínház előadása: A világszép nádszálidsasszony (bábjáték) előadását
láthattuk. Fantasztikus élményt nyújtott gyermekeinknek.
Decemberben még a Szlovák önkormányzat zenés karácsonyi műsorán vettünk részt a
kulturális központban.
Nemzeti ünnepünkön a távolság és a busz hiányára való tekiitettel az óvoda udvarán
emlékeztünk meg a Szabadság harc hőseiről. A zászló felvonás ás a gyermekek műsora
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emelte az ülmep fényét.
A népszokásnak megfelelően készültünk Húsvéti ünnepre: sütemény sütés, vendégvárás,
locsolkodás. Mintát mutattunk és ízlést fomiáltunk.
Áprilisban fogápolási előadást hallgathattak meg gyermekeink egy szakember előadásában.
Május elején megünnepeltük a „Madarak és fák napját” a hagyománynak megfelelően. Ezt a
rendezvényt Próbáltunk erre a napra sok örömteli élményt nyújtani gyermekeinknek és
kísérőiknek valamint a vendégeknek.
Június második hetében megrendeztük az óvodai Évzárónkat és Búcsúztatónkat. 6 kis
gyermek elköszönt óvodánktól, ők a Dr, Hepp F. általános iskolába nyertek felvételt.

A 2017/18-os nevelési év Munka tervében megfogalmazott programjai (amit az időjárás
engedett) megvalósultak. Nevelő munkánkat a zavaró tényezöktöl eltekintve a tudásunk
legjavát nyújtva lelkiismeretesen, végtelen odaadással és türelemmel végeztük.

- Alapítványi szolgáltatások.
Óvodánk rendelkezik alapitvánnyal, ami csekély anyagi tőkével büszkélkedhet. Az ide járó
gyermekek szülei nem tudják adó 1%-al támogatni bennünket. Így a dolgozói felajánlásokból
ás a Civil Szervezeti pályázati támogatásból tartjuk fenn magunkat. Az alapítványi teendőket
Tokaj Ferencné Tagóvoda vezető végzi, aki egyben a Kuratórium elnöke is
Erőssé2eim, lehetősécim:
Hivatás szeretet, hivatás tudat
Kapcsolatteremtés
Maximális teljesítésére törekvés
Kreativitás
üi.novatívvitás
Igyekszem aktív tagja lenni mind a mikro /tagóvoda/, mind makro /intézmény/ közösségnek.
Fejlesztendő területeim:
A feladatok és a hozzájuk kapcsolódó teendők megfelelő üteinezése, idöbeosztás, a határidők
teljesítése.
Informatikai ismereteim további fejlesztése, bővítése.
Az új közoktatási törvények által megfogalmazott elvárásokkal való folyamatos ismerkedés,
a kollegákkal történő megismertetése, elfogadtatása.
Dátum: 2018. június 25.
Aláírás: Tokaj Ferenené
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2017/2018 Nevelési év értékelése

A tagóvoda neve: Korona utcai Tagóvoda
Az értékelést készítette: Dr. Farkas Istváiwé
Az értékelés időpontja: 2018. június 14.
Az értékelés szempontjai:
Gyermeklétszám adatok:
Az óvoda két vegyes korcsoporttal működött. Év végi adat szerint 46 16 az óvodába járó
gyerekek létszáma.
H NI-I gyermeklétszám: 1±6
BTMN gyerekek száma: 2 tó
Fejlesztő foglalkozáson résztvevők száma: összesen 16 tó

- ebből értelmi fejlesztésen vett részt: 4 gyermek
- tehetséggondozásrajárt: 2 gyermek
- Logopédiai foglaflcozásrajárt; 9 gyermek

Személyi feltételeink:
Az ávodapedagógusok létszáma 4, ebből 2 óvónő szerződéses jogviszonyú alkalmazásban
volt.
Dajkák létszáma: 2
Technikai dolgozók száma: I Fő
A 201 7/2018 évben óvodánk nevelő testületében novemberben belső ellenőrzés, februárban
vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés és a gyakornok kolleganőnek két igazgatói ellenőrzése volt,
mely során pozitív irányú fejlődést tapasztaltunk.

TárEvi feltételek alakulása:
Óvodáiik változatlanul, az elmúlt évekhez hasonlóan 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 dajkanénik mosni,
Jelenleg ez nagy lavórban történik.
Kicsi és szűkös a tisztogató szeitár / I lapos beépített szekrény!. Se ldnti, se beuti
eszköztároló szertárral nem rendelkezünk, a vezetői irodát alakítottuk át. ez használjuk
fejlesztő szobaként és benti raktárként.
Nagyon sok torna eszközt vásároltunk a szülők, az alapítvány, és pályázatok segítségével 23
év alatt, melynek nagy részét sajnos hely hiány miatt nem tudjuk használni. Még mindig
nincs tornatermünk, a városban egyedül ebben az óvodában nem tudunk mozgás fejlesztő
foglalkozást tanani,/ TSMT. SZIT, Ayres Terápiát/ Ezért, a dolgozó szülőknek nagy gondot
okoz munkaidőben egy másik óvodába való terápiás foglalkozáson való részvételre elvinni
az arra rászoruló gyerekeket, airnak ellenére, hogy a fejlesztőpedagógus tudná őket helyben
foglalkoztatni.

Kiemelt flayelmet iénvlő 2verekek nevelése, fejlesztése: 1111, 11111-1, SNI, BTMN,
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tchetséEes 2yerckek szakszerű ellátása:
Óvodánkban 23 éve építettük be a délelőtti foglalkozások körébe a néptáne oktatást, mely
tebetségműhelyként működik, szakvizsgázott táncpedagógus tartja a nagyesopodos ás az
érdeklődő középső csoportos gyerekeknek a programokat, mely által ismerkednek a
népdalokkal, táncokkal, koreográtiákkal, 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 Bukfene 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 lovagoltatúst
szerveztünk a gyerekeknek, a szülők kérésére és beleegyezésével. Állatszeretetre neveli őket,
ás általa különös kapcsolat alakul ló ás lovas között, miközben egy újabb fajta mozgásforma
elsajátítása válik lehetővé.

DIFER eredmények:
25 középső csoportos gyermeket mértünk és fejlesztettünk e tematika szerint. A mért
területekről megbízható, pontos eredményt kaptunk. Tájékoztatás után a szülők nagy része
kételyekkel fogadta az Új mérési rendszert, de igyekeztünk meggyőzni őket a fejlődés pozitív
kimeneteléről, melyet már elfogadtak.

A nevelési óv kitűzött feladatainak meavalósulása:
A nevelési feladataink nagy részét sikeresen meg valósítottuk, 13 gyerek lett iskolaérett,
kezdi el tanulmányait a város különböző iskoláiban.
Mindkét csoportban tartalmas, gazdag óvodai évet zártunk a gyerekek ás a szülők meg
elégedésére.
Számos Városi, iskolai, tagóvodák által szervezett rendezvényen vettünk részt, ahol sok
közösségi élménybe volt részünk.
Kiemelt feladatunk volt a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolával kötött óvoda-iskola
együttműködési programok megvalósítása valamint a pályázaton elnyert „Kincses
Kultúróvoda” programokon való részvétel,
Továbbra is cél a Vöröskeresztes óvodai cím elnyerése, ennek reményében szerveztünk az
iskolával közösen véradást.
Karitatív céllal, „cipősdoboz adománygyűjtő akciót” is szen’eztünk amely, különösen jól
sikerült. A fényképek tanulsága alapján nagyon sok, szegény kárpátaljai gyenneknek tettük
boldoggá a karácsonyát.
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 a nevelési feltételeink javítására
fordítjuk a szülői munkaközösségge egyetértésben.
Közös fagylaltozást is ebböl [izeuük. és a kreatív ábrázolás foglalkozásokhoz is szeretnénk
majd eszközöket vásárolni.
Kirándultunk ősszel a pósteleki szabadidő parkba, majd tavasszal a mezőberényi
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Nyeregben AIapítiánj lovastanyáján szereztünk ismereteket az állattatásról, a lovakról,
lovas kocsikáztunk, birtokba vettük a játszóteret, megettük a Ikom ebédet. Vendéglátóink
uzsoirnára 3 -féle ízesítésű palacsintával kedveskedtek a gyerekeknek.
4 futó bicikli vásárlásával bővítettük a mozgásfejlesztő eszközei.nket, és az udvaron
tönkrement mászóhálót cseréltűk le az év végén.
Az évszakokhoz köthető ünnepeinket csoport szinten és a szülőket bevonva tartottuk
/Milwlás, Adventi karácsonyváró, Farsang, Anyák napja, Évzáró / igen Szép elismerést,
dicséretet kapunk értük sok embertől, akik a közösségi oldalakon, vagy személyesen is
láthatták ezeket.
Szülői értekezleteinket a szülők 85% s részvétellel tisztelték meg. Célunk a partnerség
jegyében mindent megbeszélni, meg vitatni az aktualitásokat az éppen felmerülő nevelési
problémákat kérdéseket.
Az évzáró után május végén a Városi uszodában vízhez szoktató foglalkozásokat
tartottunk, mely nagy élmény volt minden nagycsoportos résztvevő Számára.

Szakmai munkaközösségek:
Minden óvó néni szakmai munkaközösség tagja, aktívan részt vettünk a munkaközösségek
munkájában.

Pályázatok:
A „Kincses Kultúróvoda” elnyert pályázati programokon vettünk részt folyamatosan egy
csoporttal.
Beadtunk egy pályázatot „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok”
kategódájában, melynek címe: ‚.Lovagoljunk és bukfenceljünk a jövő tehetségeiért”. A
pályázat folyamatos elbírálás alatt van.

Alapítványi szolgáltatások:
A Bukfenc Akadémiai részvételen 20 gyermeknek 50 %-ban finanszírozta az óvoda
Alapítványa a részvételi díjat, melynek céljai közt szerepel az egészséges életmódra nevelés
és a rnozgáskultira fejlesztése és a tehetségígéretek felkutatása, segítése.
Értékelés:
A kitűzött céljainkat sikerült megvalósítani a szülők megelégedésére, gyermekeinknek plusz
élményekben volt részük. A visszajelzések alapján kiválóan sikerült az óvoda-iskola
együttműködési programsorozat, mely egész évre lehetőséget biztosított a két intézmény
munkájának minél Jobb megismerésére.

Erősségek, lehetőségek:
Óvodánk tovább szépült, minden belépő idegen dicsérő, elismerő szavakkal illeti az óvoda
udvarát és környezetét, /virágos, fás, rengetegmozgás fejlesztő játék, óriás homokozó,
párakapu, kerti padok, asztalold belépve a esaládias dekoratív tereket is hasonló
dicséretben részesítik.
Nagy örömünkre szolgál, hogy hosszú Idő után tornaszoba, fejlesztőszoba és az ezeket
kiszolgáló helyiségek ügyében a városvezetéssel közösen beadott pályázat nyertes lett, így
várhatóan a 2018/2019-es nevelési évben elkezdődhet az építkezés.
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Fejleszthető területek:
A Vörös Keresztes Óvoda címet szeretnénk ehiyerni, amit már az előző évben már
beteiweztünk, de a sok egyéb teher miatt nem tudtunk kivitelezni.
Szeretnénk a tehetséggondozásra minden műveltségterületen nagyobb hangsúlyt fektetni.
Bízunk beime. hogy a két szerződéses munkaviszonyban do’gozó óvodapedagógusunk a
következő nevelési évtől határozatlan idejű szerződéssel tudja ellátni feladatát.

Dátum: 2018. június 14.
Aláírás: Dr. Farkas Istvánné
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2017/2018. Nevelési év értékelése

A tagóvoda neve: Fürkész Központi Óvoda
Az értékelést készítette: Fazekas Klára
Az értékelés időpontja: 201 8. június 14.
Az értékelés szempontjai:

- Gyermeklétszám adatok
- Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelése, fejlesztése: I-IH, 1-11-11-1, SNI. BTM,

tehetséges gyerekek szakszerű ellátása.
- DIFER eredmények
- Személyi feltételek. (óvodapedagógusok - dkák munkája)
- Tárgyi Feltételek alakulása.
- A nevelési év kitűzött feladatainak megvalósulása.
- Kapcsolatok. (szülő, bölcsőde, iskola, egyéb)
- Ellenörzések, értékelések Az óvodapedagógusok pedagógiai - szakmai - gyakorlati

munkájának eLlenőrzése, értékelése - Dokumentum ellenőrzés, értékelés
- Szakmai munkaközösségek.
- Pályázatok.
- Rendezvények, események, programok.
- Alapítványi szolgáltatások.

Értékelés:
1. Gyermek létszám adatok: (2OlSJúnius) 5 csoport- 122 (24+24+25+25+24)

gyermeklétszámmal zárta az évet.
A létszám folyamatosan változott a nevelési év során. A közel azonos életkorú csoportjaink
és vegyes csoportjaink is vannak. A 2018/19-es tanévben 28 gyermek kezdi meg iskolai
taiulmányait, 8 tai*öteles korú gyermek további egy évig marad óvodában.

2. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelése, fejlesztése: HH, HHH, SNI, BTM,
tehetséges gyerekek szakszerű ellátása:

Etnikum: A nemzeti, etnikai kissebségbez (melyik kisebbség, etnikum) tartozó gyerekek
száma 43 Fő roma nemzetiségű
Érdekképviseleti munka, etnikai kisebbségi képviselet felelőse: Bartyik Anna Gabriella
HH gyermek: 20, HHH gyennek: 13, SNI: 3, BTMN: 17
Tehetség ígéretek: zeneóvoda:18 Fő, kézműves játszóház: 26 Fő, mozgatóra:23 fö, természeti:
20f6

3. DIFER eredmények:
A 2017/l 8-as Nevelési évben 4 csoportban került, Felmenő rendszerben bevezetésre a
DIFER.
A 4 csoport (42 gyermek) átlagolt eredményei:

- Relációs szókincs- Kezdő szint- 57%
- Tapasztalati következtetés- Előkészítő szint-24%
- ÖsszeFőggés következtetés- Kezdő szint- 40%
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- Elemi számolási készség- Előkészítő szint- 34%
- Beszédhang-hallák képesség- Kezdő szint- 69%
- Írás készség- Előkészítő szint- 19%
- Szocialitás képesség- Kezdő szint- 60%

A fejlesztési lehetőségeket, feladalokat az EFEM dokumentáció tartalmazza.

4. Személyi feltételek (óvodapedagógusok - dajkák munkája);
A 2017/18-as nevelési évben, óvodúnk öt csoportjában 10 óvodapedagógus, 1 pedagógiai
asszisztens. 5 dajka, 2 konyhai kisegítő és egy karbantartó dolgozott. Több személyi változás
is történt az óv során a Süni csoportban Balog Rebeka kezdte az évet, januártól Balogné
Szabó Éva visszajött GYES-ről, dc csak februártól kezdte meg a munkát. A Szamóca
csoportban Bod6 Andrea közfoglakoztatott 3 hónapi segítette munkánkat, decemberben
tartós táppénzről visszatért a csoport dajkája - Bíróné Debreceni Beáta.
A Katica csoport továbbra is szüneteltetve volt.
A Kanulla csoport- Szollár Erzsébet - Bartyik Anna - Megyeri Mátyásné együttműködő —

példaértékű munkával emelték Óvodai nevelőmunicánk színvonalát. Mind a Rét
pedagógusnak lezajlott a BECS — Önértékelése. A pedagógiai asszisztens (Izsó Emese) az
SNI gyermek fejlesztésében, beillesztésében segítette a pedagógusokat.
A Méhecske csoportban Gyaraki Lívia- Bagolyné Szücs Andrea és a csoportos dajka
Mobárné Boros Márta együttrnüködő —példaértékű munkával emelték Óvodai
nevelőmunkánk színvonalát. EFOP 3.1.1. projekt keretében bemutató foglakozást tartott
BSZA.- Tehetséggondozás témában. A pedagógiai asszisztens (Izsó Ernese) az SNI gyermek
fejlesztésében, beillesztésében segítette a pedagógusokat.
A Szamóca csoportban Szabóné Nemes Magdolna és Fazekas Klára együttműködő —

példaértékű munkával emelték Óvodai nevelörnunkánk színvonalát. EFOP 3.1.1. projekt
keretében bemutató foglakozást tartott SZNM. — Szabad játék témában és FK
Környezettudatos magatartás formálás terén. Az éves munkájukat a dajka- Bíróné Debreceni
Beáta és Izsó Emese segítette.
A Szives csoportba Lájerné Szabó Éva és Sávokné Kelemen Tímea együttműködő —

példaértékű munkával emelték Óvodai nevelőmunkánk színvonalát. Mesedramatizálással
léptek fel a Nefelejcs KHE.- Piros lábas forgatagában.
A Süni csoportban Polgári Ferenené és Balog Rebeka kezdték az évet. BR-t a Gyesröl
visszatérő kolléganő Balogné Szabó Éva váltotta fel 2018. februártól. A januári időszakban a
pedagógiai asszisztens, Izsó Emese segítette a csoport munkáját.

A nem pedagógus alkalmazottak teljesítmény értékelése három dolgozó esetében
megtörtént (Kéri Jánosné, Kovács Mária, Kocsor Ádám).

5. Tárgyi feltételek alakulása;
585.00000 Ft felhasználása 2017 nevelési évben:
I. festék: 20.714.-
2. Dogland Kutyasuli: 17.500.-
3. fogas:1.lSO.-
4. baba, játék: l0.930.-+10. 980+6.600
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5. akkumulátor, egér: 7.999.-
6. műanyag virág: 1.980.-
7. dobozok, sodrófa: 2.360.-
8. konybaruha, rovarhotel: 10.050.-
9. CD lejátszó; 24.900.-
10. Fenyő rúd (karnis): 1.550.-
11. festék: 8.260.-
12. 2db- 2401 hulladéktároló: 25. 425.-
13. lav6r, vödör, törölköző, lapát, keret: 34. 175.-
14. terítők. 51. 285.-
15. gazdabolt (lombseprű, seprű, kapa, virág): 18.500.-
16. Lipcsei mrészáru: 64.545.-
17. Frankó gumilap, ugróiskola: 199. 930.-
18. baba +felrnosó: 13.320.-
19. külsö winchester: 22.000.-
20. kávéfőző: 15.500.-
21. papírbolt: 19,726.-
Az EFOP 3.1.] projekt keretében sok fejlesztő játékokkal bővült eszközparkunk.
Alapítványunk nyertes pályázatával, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - NEA (Nemzeti
Együttműködési Alap) Civil szervezetek működési célú támogatására kiírt NEA-UN-17-M-
1076 pályázati azonositószámú pályázati kiirására benyújtott „A jövő egészséges
felnőttjeiért” című pályázatunkkai 1,2 millió Ft összegű támogatásban részesühünk. A
pályázat keretében egy játszódombot építettünk az óvoda udvarára, melyet különböző
készségfejlcsztő játékokkal szeretünk fel (csúszda, mászó fal, hálós fal). Továbbá mozgás
fejlesztő eszközeinket is gazdagítottuk (kukac alagút, labdatölcsér). IKT felhaszná]ási
lehetőségét bővítettük. korszerűsítettük, minden csoportban elérhető a WIFI. Sportmezt és
festőkötényeket varrattunk gyermekeinknek.

6. A nevelési év kitűzött feladatainak megvalósulása - Nevelőrnunka értékelése:
2017/2018 nevelési év kiemelt feladata a telletsé22ondozás:

1. Az egészséges életmód alakítása — gondozás
Ellenőrzése két pedagógus esetében megtörtént (Szabóné Nemes Magdolna, Polgári

Ferenené) Az értékelés eredményeit a Csoportnaplók tartalmazzák.
2. A DIFER mérés bevezetése, felmenő rendszerben
Bevezetése zökkenőmentesen megtörtén, a módszer tanulása folyamatos a pedagógusok
körében. A nevelési év során sok segítséget kaptunk az intézmény
fejlesztőpedagógusától- Fodorné Stelkovics Ildikótó].
3. Kúrdőíves kikérdezés a tagóvoda külső és belső partneri körében megtörtént.

Eredményeket a FKÓ SWOT analízise tartalmazza.
Intézkedési terveink:
- Arányos belső munkamegosztás, egyenletesebb terhelés, egyéniséghez
igazodó feladatok személyre szabása. Önként vállalt feladatok lehetőségének
felkinálása, gyakoribb biztosítása.
- Hatékonyabb konfliktusok kezelése, koHektíván belüli kisebb személyi
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ellentétek
érdekében szaktanácsadások kérése, belső esetmegbeszélések.
- Vezetői kompetenciák fejlesztése- továbbképzés (a vezetés tgyelme az
egyénekre, konfliktuskezelés, vezetői következetesség).
- Együttmüködések fejlesztése, összetartozás, kollektív kohézió érzésének
fejlesztése közös programok, események szervezése.

7. Kapcsolatok. (szülő, bölcsőde, iskola, egyéb):
Csa]ádlátogatás: 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 képességciről, fcjlesztendő
részképességekről az Egyéni fejlettségmérő dokumentáció felmérés eredményei alapján.
Szülői értekezletek: Szülőértekezletet óvodá.nkban háromszor tartottunk. Az új
kiscsoportosok szüleinek júniusban, majd szeptemberben és februárban számoltunk be
nevelö munkánkról.
Igyekeztünk a szülőket bevonni az óvoda életébe, nevelési céUainkba, élményszerző
sétáinkba, kirándulásainkba. Nyílt rendezvényeinkre meghívtuk őket (Karácsony, Farsang,
barkács napok, Anyák napja, Évzáró —Ballagás). A böksődékkel és a dr. Hepp Ferenc
általános iskolával szorosan együttműködünk, etlátogattunk sporteseményeikre (Nyuszi
kupa), kipróbáltuk az iskolapadokat,a Piros lábas mesedramatizáásunkat bemutattuk a
diákoknak. A Szegedi Kis István Református Általános Iskola ig 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 (Hópihe koncert). A városi könyvtár rendezvényein részt vettünk,
nagycsoportosainkat beírattuk a könyvtárba. A „Kincses Kultúróvoda” 2017. Munkaterve
alapján többször látoganutk a Galériába, múzeumba, könyvtárba, Művelődési házba, aktív
programokon vettünk részt a Belencéres néptáncegyüttes közreműködésével.
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 embenársainkat.
A ped. asszisztenssel (Izsó E.) eredményesen tudtunk együtt dolgozni a nevelési év során. A
Belső értékelésben résztvevő kolléganöket (SZE? BAG, SKT) a pedagógus társak minden
kérésükben segítették, jó közösségéphő gyakorlat volt. Az Új karbantartó hamar bele tanult
munkaköri feladataiba-munkateljesítményét, önálló munkavégzését szeretném még fokozni.
(Kocsor Ádám)
Óvodánk légkörére nem mindig jellemző a mentális kiegyensúlyozottság, derűs légkör. A
dajkák együttműködését erősíteni kell, sokszor széthúznak, klikkesednek. A csoporton belüli
munkájukkal az óvodapedagógusok többnyire elégedettek voltak, segítették a zavartalan és
eredményes pedagógiai munkánkat.
A konfliktusok elkerülése érdekében a dajkák munkaköri leírásában igyekeztem
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egyértelműen rögzíteni a feladatokat ás felelösségeket, munkabeosztásokat.

8. Ellenőrzéseic, értékelések Az ővodapedagógusok pedagógiai - szakmai -

gyakorlati munkájának ellenőrzése, értékelése - Dokumentum ellenőrzés,
értékelés:

A látogatások, ellenőrzések területei-komplex pedagógiai munka ellenőrzése. Ellenőrzést
végezte: Béres Istvánné Igazgatónő, Fazekas Klára —Tagóvoda vezető és óvodánk BECS
tagjai: Bagolyné Szűcs Andrea és Szollár Erzsébet.
A csoportnaplók rögzítik a látogatások részletes tapasztalatait. A kiemelkedő ás fejleszthető
területeket meghatároztuk. Az önfejlesztési tervek határidőre elkészültek. Belső értékelése
Szoflár Erzsébetnek, Battyik Aimának és Sáveltné Kelemen Tírneának volt. Nem pedagógus
alkalmazottak teljesítmény értékelése megtörtént (Kéri Jánosné, Kovács Mária, Kocsor
Ádám)
A csoportnaplákat az év során kétszer ellenőrizte (Béres Istvánné, Kocsorné Kuizbai Arma).
A jegyzökönyvek a csoportnapló mellékletében megtalálhatóak.
EFEM ellenőrzése az év során kétszer volt. Urbanesekné Sebestyén Marianna (2018. január
ás június). Az ellenőrzés megállapításai a jegyzőkönyvekben találhatók,

9. Szakmai munkaközösségek:
A munkaközösségi tagok aktív munkájukkal segítették az óvodai nevelés- tanulás szakmai
fejlődését. A munkaközösségi évértékelések részletesen tartalmazzák az éves feladatokat
elért eredményeket.
Természeti munkaközösség vezető; Fazekas Klára
tagok: Gyaraki Lívia, Balogné Szabó Éva
Egészséges életmód munkaközösség tag: Baityik Anna, Szollár Erzsébet
Művészeti Munkaközösség:
Bagolyné Szűcs Mdrea, Polgári Ferencné, Gyaraki Lívia, Szollár Erzsébet, Bartyik Anna1
Szab6né N. Magdolna

Óvodai tehetséggondozás munkakőzösség vezető: Bagolyné Szűcs Andrea
tagok: Szollár Erzsébet, Gulyás Anita, Lájemé Szabó Éva, Gyaraki Anita
Óvoda-iskola átmenetet segítő munkaközösség tag: Lájerné Szabó Éva, Sávoltné
Kelemen Tímea, Izsó Emese

10. Pályázatok:
Sikeres pálvázataink. dicsőségeink:

1. „Legszebb konyhakertek 2017.” (Fazekas K.)
2. Karolj fel egy családot - NIVEA tehetség pályázat (50.000 FT.-) (Bagolyné Sz. A. )
3. Virágos Magyarország 2017. (Fazekas K.)
4. Kincses Kúltúróvoda (Fazekas K.)
5. BÁZISÓVODA (Fazekas Klára)
6. Közlekedési rajzpályázat (Szollár E., Baityik A., Lájerné Sz. É. Sávoltné K. T.)
7. Könyvtári Rajzpályázat (Lájerné Sz. É. Sávoltné IK.. T.)
8. dr. Hepp Ferenc Iskola- Nyuszi kupa- (Szollár E., Bartyik A.)
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9. Jobb veled a világ alapítvány- Énekelj a FÖLD-ért. (Fazekas IK..)
O. DM napvédelmi pályázat (Gyarald Lívia)

II. Tehetség ösztöndij támogatás (Bagolyné Szűcs A.)
12. EFOP 3.1.1(Bagolyné Szűcs A., Szabóné Nemes M, Fazekas K.)
13. EFOP 3.1.3. (Bagolyné Szűcs A., Szollár E)

11. Rendezvények, események, programok:
Gyermek pro2ramok:
MadzagfaNi Sport nap
Madzagfalvi Ovibuh
Kutya suli
Pásztohy Panna előadás
Ehető sövényültetés
Kézmosás Világnapja védőnők előadása
Reli kupa — Szíves csoport
TŰZRIADÓ
Szlovák karácsony
Adventi Játszóház 4x
Meseterápia 2x

Toldi kupa - Dr. Hepp Ferenc ÁltaMnos Iskola
MIKULÁS
Napsugár bábszínház (Kincses Kultúr Óvoda) - Világszép nádszálkisasszony
Tájház játszóház
Medve nap
Óvodai Rajzkiáflitás - Közlekedési rajzpályázat
Télűző táncház- Süni csoport
Élményszerzés Lipcsei farm
Civil kézműves játszóház
MESKETE — HAMUPIPŐKE
HÓPIHE KONCERT
Szegedi látványszínház
Bűvész
NYUSZI KUPA - Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
Vers szertő 6vodások
Egyűd Éva— védőnő előadása EFOP 3.2.9.
Tésztakészítő bemutató
Vízhez szoktatás 2x
Könyvtár Kézműves játszóbáz
Múzeum pedagógia
Jantyik Mátyás Múzeum
Piros lábas ünnep- (műsor- Szíves csoport)
Madarak-fák napja Hunyadi Óvoda
MINTAMENZA - Reményhír intézmény
Szamóca lovas kocsis kirándulás
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Gyermeknap
Néptánc bemutató Kincses Kultúróvoda — záró rendezvény
SPORT NAP
Ünnepek:
Takarítási Világ Nap - Táblaavató ünnepség
Gyalogló Világ Nap 2017. 10.
Autómentes nap - Széchényi tér
Városi ADVENT 2017. 12.
Városi Karácsony 2016.12.- ünnepi műsor
Idősek Karácsonya
Új évi állófogadás
ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS
Nyugdíjas találkozó 2018. 01.
Újrapapír nap - hét 2018. 03 Bázisóvodai Tehetségnap
Bölcsődék napja 2018. 04.
FÖLD napja 2018. 04.
Bázis 6vodai nap
Idősek anyák napja
PEDAGÓGUS NAP
Szakmai napok:
EFOP 3.1.1. képzés
3x bemutató
Andi Tehetség előadás Szarvas
Kézilabda nyit nap lx
Őszmarasztaló- Epreskerti ovi
Dajka vizsganap
NNN. Gyula- Difer továbbképzés
NNN- Budapest Tenor háza - Japán napok
Bagomé Andi Színes 1utk Tehetség pont (Debrecen)
„Legszebb konyhakertek”- Budapest díjátadó ünnepség
Családsegítő — Gyermekvédelem előadás
Mezökovácsházi óvodába látogatunk
ESÉLYTEREMTÖ MEGBESZÉLÉS
Szines lufik — tehetségpont akbeditációs minősítés
Föiskolai gyakorlós! Andi
Tomabemutató - Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
Ovicsalogató
dr Illyés Sándor bemutató foglalkozás 5x
Vésztő Szakmai nap
Kárpát- medencei Tehetség nap (Budapest)
Színes lufik Akkreditált Kiváló Tehetségpont
dr, Kádár Annamária előadás
Egészséges életmód munkakőzősség bemutató foglalkozás — Újvárosi óvoda
Közlekedési nap- Teleky utcai Tagóvoda
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dr SzicSek Margit előadás
NNN Uzsalyné Pécsi Rita
dajkák I-IACCP képzés
dr. Szicsek Margit előadást Ki vagyok én? — Kuhurális Központ
Szociális segítő megbeszélés - Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
Újrapapír nap - hét 2018. 03 Bázisóvodai Tehetségiiapot tartottuk óvodánkban. A
TEHETSÉG SZAKMAI NAP-on bemutattuk jó gyakorlatunkat. A műhelymunka gyakorlatát
megtekinthették az érdeklődők, hospitálási lehetőségeket biztosítottunk 5 helyszínen
(papkmerítés, papútégla készítés, játék a papíitéglákkal, barkácsolás, újrapapír díszítés).
Szakmai napunkat a vendégek visszajelzései alapján eredményesen zártuk.
A Húsvéti hagyományoknak megfelelően húsvéti locsolkodást tartottunk.
Májusban 2x vízhez szoktató fogalakozásra vittük nagycsopoitosainkat a városi uszodába.
Eredményesen részt vett 3 nagycsoportos a „Versszeretö óvodások” köntári rendezvényen.
A Biztonságos közlekedés gyermekszemmel rajzpályázaton 2gyermek - városi díjat, 1
gyermek megyei díjat kapott.
Megtartottuk Óvodai Évzárónkat és Búesúztatónkat 28 kis gyermek elköszönt óvodánktól, a
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolába, a Szegedi Kis István Református általános iskolában és
a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola kezdik meg tanulmányaikat.
Gyermeknappal zártuk nevelési évünket. Igyekeztünk erre a napra sok örömteli élményt
nyújtani gyermekeinknek (ugráló vár, tűzoltó és rendőrségi bemutató, játszóházak, arefestés,
népijátékok...)
A 2017/1 8-es nevelési év tervezett programjai megvalósultak, gyermekeink nevelésében
eredményes évet zártunk

12. Alapítványi szolgáltatások:
A1apítványi szolgáltatások: Foglakozásainkra a nevelési év sorái végig nagy volt az
érdeklődés, gyermekeink örömmel jártak a tehetségműhelyekbe.
Kézműves Játszóház havi 4x
Zene óvoda havi4x
Mozgatóra havi 4x

Erősségek, lehetőségek:
Erősségünknek érezzük lehetőségeink sokszínűségét, sokféle tevékenykedésre, manipulálásra
alkalmat adó lehetöségeket. Közösség építő pedagógiai munkánkat, élményszerző séták
gyakoriságát, az egyéni bánásmód alkalmazását, derűs, oldott esoportiégkört, a pozitívumok
hangsúlyozását, erősítését, a gyermekek alapos ismeretét, ebből adódóan az egyéni
bánásmódot, differenciálást. A gyermekekkel való pozitív érzelmi kapcsolat kialakítását, az
erkölcsi nevelést, az erős baráti közösség formálását.
Fejleszthető területek:
Fejlesztési lehetőségek feltérképezése és biztosítása az infokommunikációs technikák
segítségével. Konfliktusok hatékonyabb kezelése, szülők napi rendszeres tájékoztatása,
online csatornákon keresztül is. Határidők rögzítése, betartatása.
Dátum: 2018. június 14.
Aláírás: Fazekas Klára
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2017/2018 Nevelési év értékelése

A tagóvoda neve: Bóbita Integrált Tagóvoda
Az értékelést készítette: Urbancsekné Sebestyén Marianna

Az értékelés időpontja 2018.06.05.
Az értékelés szempontjai:

- Gyermeklétszám adatok
- Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelése, fejlesztése: l-Iii. l-II-II-I. SNI, BTM,

tehetséges gyerekek szakszerű ellátása.
- DIFER eredmények
- Személyi feltételek. (óvodapedagógusok - dajkák munkája)
- Tárgyi feltételek alakulása.
- A nevelési év kitűzött feladatainak megvalósulása.
- Kapcsolatok. (szülő, bölcsőde. iskola, egyéb)
- Ellenőrzések, értékelések Az óvodapedagógusok pedagógiai - szakmai - gyakorlati

munkájának ellenőrzése, értékelése - Dokumentum ellenőrzés, értékelés
- Szakmai munkaközösségek.
- Pályázatok.
- Rendezvények, események. programok.
- Alapítványi szolgáltatások.

Értékelés:
A 2017/18-as nevelési évben óvodánk egy híján teljes létszámmal működött, év közben
változás nem volt. Az SNI gyermekek létszáma 19, a BTMN 16 volt. Minden csoportban
vegyesen elosztva.
Vezető helyettesi feladatokat Drienszky Edina látta el, aki kiemelkedő munkát végzett,

remek szervezőnek bizonyult.
A munkatervben megfogalmazott feladataink többsége megvalósult.

- Az egészséges életmód kialakítása
A mindennapos mozgás bevezetését jelentene, ami a napi átmozgatáson kívül délelőtt a fi-iss
levegőn, délután pedig a csopoitszobákban valósult meg.

- A Difer mérés bevezetése
Tagóvodánkban nem jelentett nehézséget, hiszen évekig használmk ezt a felmérő rendszert.
Feladat volt az Új dolgozók bevezetése a mérésbe, ami zökkenőmentesen zajlott.
Minden gyermekről egyéni fejlettségmérő dokumentumot vezetünk, melynek része a
tehetségigéretek nyilvántartása. A gyermekek fejlettségi szintjéről félévenként tájékoztatjuk a
szülőket.

- Kérdőíves kikérdezés az óvoda külső és belső partnereinek körében
A szülők és pedagógusok körében megvalósult, az iskolák és bölcsődék kikérdezésére nem
volt elegendő az idő, Így ezt további feladatként megjelöljük.

- A nyertes pályázato khoz kapcsolódó rendezvények lebonyolitása
Kincses Kultúróvoda: Több rendezvényt magába foglaló programsorozat volt, mely során a
gyermekek helyi értékekkel ismerkedhettek meg. Ez óvodánk minden csoportját érintette. A
nevelési év elején meghatároztuk a felelősöket és intézkedési tervet készítettünk, Így a
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lebonyolítás zökkenő- és konflüctusmentesen zajlott.
Bázis Óvoda: Tagóvodánk elnyerte az Oktatási Hivatal Bá2isintázménye címet, mely
értelmében az intézményünkben működő jó gyakorlatainkat mutattuk be a hozzánk látogató
érdeklődölaiek. Négy ilyen alkalom valósult meg (Mesenap, Bemutató foglaHcozás az egyéni
bánásmód alkalmazásáról, Medvenap ás saját készítésű Difer felméréshez kapcsolódó
fejlesztőjátékok bemutatása) A programokon kiemelkedő teljesítményt nyújtottak: Barócsi
Attiláné ás Kálmánné Kolarovszki Zsuzsanna.
EFOP 3.1 .1. Kisgyermekkori nevelés támogatása pályázat
Mely értelmében helyet biztosítouunk és bemutató foglalkozást tartottunk a három napos
képzés során. A foglalkozást vezette Barócsi Attiláné.
A munkateivünkben tervezett programjaink maradéktalanul megvalósultak a nevelési évben.
A nevelőtestület összetétele egy tó új dolgozóval bővült, Balogh Boglárka gyakornok
óvónőként kezdet a pillangó csoportban. Ígéretes pedagógus, hamar beilleszkedett,
gyermekszerető, innovatív személyiség. A tavaly nyugdíjba vonuló dajka helyett a konyhai
feladatot ellátó dajka végzettségű kolléganő került a micimackó csoportba, ami jó
választásnak bizonyult. Néhány közfoglalkoztatott személyében volt változás, de ez a
nevelömunkát nem érintette.
Öt óvodapedagógusnál végeztünk belső ellenőrzést, mely során mindent rendben találtunk.
Egy minősítő eljárás zajlott, Urbancsekné Sebestyén Marianria mesterminősítése, mely
sikeresen zárult.
Minden pedagógiai munkát segítő dolgozó értékelése megtörtént és kimagasló eredménnyel
zárult.
Az intézményi dokumentumok ellenőrzése a munkaterv szerint rendszeresen történt. az
ellenőrzésekről jegyzőkönek készültek.
A továbbképzési tervnek eleget téve többen is végeztek akkreditált tanfolyamokat, iskolákat:
Liptákné Szabó Zsófia A DIFER rendszer használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves
korban és Önállóan használom az informatikai eszközöket
Hajdu Juliamia, Balogh Boglárka, Nagyné Megyeri Ágnes DIFER használata és az erre

alapozott fejlesztés 4-8 éves korban
Urbancsekné Sebestyén Marianna Szaktanácsadók feflcészítése az óvodapedagógusok
fejlesztő célú támogatására
Jelenleg Puskásné Hégely Ildikó tanul szakvizsgával záródó képzésen (Közoktatás vezetői),
ő az idén végez. Vele együtt kilenc szakvizsgázott pedagógus dolgozik intézményünkben.
Urbancsekné Sebestyén Marianna idén áprilistól az Oktatási Hivatal szaktanácsadója.
Minden pedagógus érdeklődésének rnegfelelöen tagja valamelyik intézményünkben működő
munkaközösségnek, melyben aktívan részt vesz. A tehetséggondozús munkaközösség
munkájának köszönhetően, idén akkreditált tehetségpont lettünk.
Alapitványunk pályázatokkal ás rendezvényekkel gyarapította vagyonát, mely segítségével
eszköztárunk bővülhetett és a gycrekek több rendezvényen vehettek részt ingyenesen. Az
alapítvány kuratóriumának elnöke Takács Imréné.
Alapítványunk több tehetségműhelyt is működtet Barócsi Attiláné, Liptákné Szabó Zsófia,
Medvegyné Garaguly Noémi, Kálmánné Kolarovszki Zsuzsanna és Urbancsekné Sebestyén
Mariaima közreműködésével.
Idén jótékonysági bálat rendeztünk, melyben kiemelkedő munkát végzett Drienszky Edina és
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Soltészné Nagy Amrn.
Az eszköztárunk bővítése mellett óvodánk komfortosabbá tétele, esztétikai felújítása is
megtörtént, az aula oldala körben csempeburkolatot kapott, az udvarra napellenző ponyvákat
feszíteitüi*, és lefedésre került az udvari bejáró teteje.
Erősségek, lehetőségek:
Jól képzett, elhivatott szakmai közösség

Fejleszthető területekt
Az intézményi partnerek elégedettségének mérése
Dátum: 2018.06.05.
Aláírás: Urhanesekné Sebestyén Marianna
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2017/2018 Nevelési év értékelése

A tagóvoda neve; Teleky utcai Tagóvodája
Az értékelést készítette: Liptákné Öreg Anikó
Az értékelés időpontja: 2018. június 24.
Az értékelés szempontjai:

- Személyi feltételek. (óvodapedagógusok- dajkák munkája)
- A tagóvodán belüli emberi kapcsolatok, az óvodai közösség összetaitása, széthúzása,

együttműködési jellemzők, légkör. Konjiiktuskezelés.
- Tárgyi feltételek alakulása.
- A nevelési év kírtizött feladatainak megvalósulása.
- Nemzeti, etnikai nevelés, Különleges bánásmódot igénylő gyerekek nevelése,

fejlesztése: HEJ, HHH, SNI, BTM, tehetséges gyerekek szakszerű ellátása.
- Gyermekvédelrni munka.
- Kapcsolatok. (szülő, bölcsőde, iskola, egyéb)
- Ellenőrzések, értékelések Az óvodapedagógusok pedagógiai - szakmai - gyakorlati

munkájának ellenőrzése, értékelése - Dokumentum ellenőrzés, értékelés
- Gycrmekbalesetek.
- Szakmai munkaközösségek.
- Pályázatok.
- Rendezvények, események, programok.
- Alapítványi szolgáltatások.

Értékelés:
Óvodánk dolgozói:
Óvodapedagégusok:

- Liptákné Öreg Anikó
- D. Vargáné Lipcsei Viktória
- Kocsomé Krizbai Anna
- Oláhné Ilyés Mariann
- Kovács Andrea
- Szűcsné Korcsok Tünde

Dajkák:
- Surmanné Szabó Andrea
- Novodomszky Mariawia
- Püski Enikő

Konyhai kisegítő:
- Bajnok Eszter
- Bellus Anita (ápr. l-től)

A tagóvodán belüli kollektíva összetartó. Egymás névnapját megünnepeijük, az óvodán kivül
közös programokat szervezünk, pl.: színbázlátogatás. A családi problémákat kisebb
csoportokban megbeszéljük, segitjük, támogatjuk egymást. A munkahelyi légkör nyugodt,
konfliktus ritkán fordul elő. mindannyian a konszenzusra törekszünk. Fontos a problémák
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feltárása, megbeszélése, megoldások keresése közösen.
Tavasszal minden csoport nyílt napra hívta a szülőket, ahol a szülők is bepillantást
nyerhettek a csoport életébe, a nevelőmunkába. A nevelési év során 2 alkalommal
tájékoztattuk a szüLőket a gyermekek fejlettségéről. Minden óvodapedagógus munkája
naprakész, tudatosan tervezi meg mindermapjait.
A munka iránti alázat, a hivatástudat, a felelősséggel végzett nevelés minden
óvodapedagógust jellemez. A dajkák jól segítik az óvodapedagógusok tevékenységét,
segítőkész, rátermett dolgozók.
Ezt a nevelési évet 60 gyermekkel kezdtük, majd januártól I gyermek másik városba
költözött, így 59 gyermek maradt egészen év végéig. Ebből 3 gyermek BTMN. I HH
gyermek járt óvodáiikba, aki a Szent Lázár Alapítvány jóvoltából karácsonyi ajándékot
kapott, a Hétkrajcár program keretében néhány alkalommal hétvégi étkeztetésben részesült.
A tehetségígéretek gondozása az alapítvány által támogatott foglalkozásokon történik:
zeneovi, ovitorna, kénnűves, néptánc. valamint az egyéni foglalkoztatás során, játékidőben.
Óvodánkban idén is homogén csoportok müködtek. A 2017-2018-as év során is 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. Az önédékelési eljárások, a
tanfelügyeleti eljárás során felmerülő fejleszthető területeket figyelembe véve tervezzük
további munkánkat.
Szakkönyveket, és gyermekkönyveket szereztünk be, melyek segítik a szakmai munkánkat.
Játékállományunk az alapítvány, valamint a Fenntartó jóvoltából gyarapodott. Megújítottuk a
homokozó keretet, a trambulin felújításra került és sikerült a karácsonyi játékvásárlást
finanszíroznunk. A pályázatoknak köszönbetően rendezvényeinkre néptáncruhát szereztünk
be. valamint Új udvari labdadobálót, nagyméretű Fali vonalvezetőket.
Óvodánkban BTMN gyermekek száma 3. Fejlesztésüket fejlesztő pedagógus végzi, egyéni
ill. mikrocsoportos munkaformában.
Az Egészséges életmód munkakőzösség tagjai számára bemutatót tartott gondozás
témakörben egy óvodapedagógus. A belső ellenőrzés keretében megvalósult a gondozási
feladatok ellenőrzése, valamint a dajkák minősítése. Az ellenőrzés utáni értékelés pozitív
előjelű volt, de minden észrevételt elfogadtunk, és nevelőmunkánk során igyekszünk a
szükséges változtatásokat szem előtt tartani. Ebben a nevelési évben két óvodapedagógus
önértékelési eljárásban vett részt, melynek sikerességét a dokumentumok bizonyítják. Egy
óvodapedagógus minősítő eljárás során Pedagógus II fokozatot ért el. Éves írásbeli szakmai
önértékelését minden pedagógus elkészítette. Egy’ óvodapedagógus mentorként segíti egy
főiskolai hallgató munkáját. A tanfelügyeleti eljárás keretében, vezetői ellenőrzésen vettem
részt.
A belső ellenőrzések jegyzőkönyve a dokumentumok naprakész vezetéséről. alapos
kitöltéséről szólnak, kevés luányossággal. A kérdőives kikérdezések tapasztalatai alapján az
óvoda külső és belső partneri megítélése igen jó. Néhány észrevétel, javaslat került
rögzítésre, melyeket igyekszünk javítani.
A pályázati munkában is aktívan rézt vettünk. A Kincses Kultúróvoda programjain
megjelentünk nagycsoportosainkkal. A felmerülő intézményi pályázatokat megírtuk: Szimba,
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I Nemzeti Tehetségprogram, dm pályázat. Az alapítvány Számára kiírt pályázatok elkészítését
fontosnak tartjuk: önkormányzati pályázat. Gyermekpályázatokon is többször részt vettünk,
melyeken óvodásahiic sikeresen szerepeltek.
A Bktonságos Óvoda Kupára neveztünk ás oldottunk meg közlekedési feladatlapokat, ezen
a megrnérettetésen tárgyi jutalmakban részesültünk.
Nagycsoportosaink a Versszerető óvodások találkozóján eredményesen szerepeltek.
Sajnos ávodásűcban történt áprilisban egy gyermekbaleset. Egy kislány a trambulinon való
ugrálás közben rosszul érkezett az ugrófelületre és a karját eltörte. Ekkor megfelelő számú
felnőtt tartózkodott az udvaron, valamint a tornaszer állapota kifogástalan volt. A trambulhit
rendeltetésszerűen használták a gyermekek.
Programok, rendezvények:
Szeptemberben a nagyesoportosok bemutatták matróz táncukat a Madzagfalvi napok Ovi
Buliján.
Hagyományőrző Mihály-napi vásárunkra meghívtuk az óvodák nagyesoportosait, szülőket.
NagycsoponosaiiMc vásári műsorral készültek. Vásári hangulatot átélve lehetett vásárolni
játékpénzen zöldségeket, gyümölcsöket, terméseket, vásárfiákat. Savanyítást láthattak a
gyermekek a Szent Lázár Alapítvány jóvoltából, megkóstolhatták a termékeket. A Derűs Ház
képviseletében szövés bemutatót nézhettek meg a gyerekek. A szülők, nagyszülők
segítségével volt kosárfonás, Ickoricamorzsolás, mustkészítés.
A zenei világnap alkalmából rendezett hangverseny egy különleges alkalom volt nagy
csoportosainlc Számára. Érdeklődve hallgatták a zeneiskolás gyermekek hangszeres
előadását. A zenével való ismerkedést, a hangszeres játék meghallgatásának szokásait
tanulbatták meg a gyermekek.
Novemberben egy hétig fogadtuk a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tairnlóit, akik pihenés
előtt meséjükkel varázsolták el a gyermekeket.
Összel 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 tomáztunk az udvaron, a tomateremben
zumba oktató segítségével. Ellátogattak nagycsopoitosaínk a Békési Csónalcházhoz, ahol a
sportolás népszerüsítése volt a célunk. Jártak a Fogászati rendelőben, itt megismerkedtek a
fogápolás szabályaival, a fogorvos eszközeivel, munkájával. Egészséges ételek receptjeit
gyűjtöttük ás teijesztettük a szülők körében. Védőnő előadását is meghallgatták a gyermekek,
aki beszélt a tisztál]codási szokásokról és az elsősegélynyújtás alapjaival ismertette meg a
gyermeket. Látogatást tettünk a gyógyszertárba. Az egészségünkkel kapcsolatos
szóró anyagokat kaptak a gyerekek.
Decemberben ellátogatott hozzánk a Mikulás, mikulásvonattal utaztattuk a gyerekeket.
Karácsony előtt óvodán belül, a 3 csoport közösen tartotta meg a fenyő ünnepet. Minden
csoport kis műsorral készült, így hangolódtunk rá az üimepre.
A nagyok az Adventi vásáron előadták hangulatos karácsonyi műsorukat.
Farsangi mulatságunkon a gyerekek a télkergető versekkel, dalokkal űzték cl a hideget,
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majd mozgásos játékokkal, közös tánccal fJeődött be a nap, bűvész előadása zárta le a
farsangi ünnepkőil, az alapítvány támogatásával.
Megemlékeztünk a Nőnapról, üdvözlő kártyát készítettek gyermekeink édesanyjuknak.
Nemzeti üimepünket, a március 15-éL városi emlékmű megnézésével és magyar zászló
festésével, valamint vers tanulásával tettük emlékezetessé.
A Víz vHágnapján (márc. 22-én) képeket gyűjtöttünk a vízzel, a vizek élővilágával
kapcsolatosan, vizes kísérleteket végeztük. Az Alfóidvíz Ri-hez kirándult a középső és
nagycsoport, a kicsik pedig elsétáltak az Élővíz csatorna partjára.
Népi hagyományaink őrzésére a Húsvéti ünnepek is lehetőséget adtak. Megismerkedtek
gyermekeink a tojásdiszítés különböző teelmikáival (tojásfestés, írókázás), locsolóversekkel.
A játék keretén belül eljátszottuk a húsvéti locsolkodást.
A Városi Püski Sándor Könyvtár által szervezett Versszerető óvodások találkozóján
sikeresen szerepelt 4 nagycsoportos gyermek.
A Föld napjához kapcsolódva Közlekedési napot rendeztünk, ahol a nagycsoportos
gyermekek és a Hunyadi téri Tagóvoda gyermekei a gyalogos és kerékpáros ismereteiket
gyakorolhatták. A kisesoport lovaskocsis városnézésen vett részt, a középső csoport pedig a
Dánfoki kerékpáros pályára kirándult ezen a napon. Felhívtuk a gyermekek Egyelrnét a
környezetvédelemre, megbeszéltük mit tehetnek a gyermekek a Föld megóvásáért. Óvodánk
udvarához tartozó KRESZ-park lehetőséget ad a kerékpározásra, motorozásra, fMtóbicikli
használatára. Így a gyermekek közül sokan magtanultak biciklizni, megkedvelték a
kerékpározást.
Az édesanyákat és a nagymamákat Anyák napján mind a három csoport műsorral, saját
készítésű ajándékkaL, virággal, köszöntötte.
A Szarvasi úti Idősek Napközi otthonában szerepeltek a nagycsoportosok Anyák napi
műsorral.
Az iskolába induló gyermekek számára az óvodából az iskolába való átmenet zökkenö
mentesebbé tétele szempontjából fontosnak tartottuk az iskolával való ismerkedést.
Meghívást kaptak a nagyesoportosok a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolába, ahol betekintést
nyerhettek az iskolai tanóra menetébe, Bemutatták az ovisoknak az Iskola helyiségeit,
beszéltek az Iskolai életről, beülhettek az iskolapadba. A SZKIRG Általános Iskola ill.
Óvoda rendezvényein részt veszünk, meghivjuk őket rendezvényeinkre.
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 forditoflunk. Az óvodánk
udvarán elhelyezett PET-palack gyűjtőkbe a szülők folyamatosan hozták műanyag
hulladékot. Ősszel és tavasszal az iskola által szervezett papírgyűjtésben mi is részt vettünk.
Beneveztünk a használt elerngyűjtő versenybe, melyen pénzjutalomban részesühünk. Ezzel a
szülőket, gyermekeket egyaránt a környezettudatos gondolkodásra késztetjük.
Az alapítványi külön szolgáltatások nagyon népszerüek 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. Néptáric foglalkozáson
táncolhattak a gyerekek kéthetente. Nyílt bemutatóval zárult mindegyik foglalkozás. A
zeneovi. ovitorna, néptánc, és kézműves Foglalkozások jó alkalmat adnak a gyermekeknek az
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Új helyzethez való alkalmazkodásra, Új megoldások kipróbálására, kreativitásuk, ügyességük
fejlesztésére. A külön foglalkozások koordinátorai nyílt bemutatót tartottak a szülőknek.
Figyelemmel kiséttük, és készítettünk rajzokat a kiírt rajzpályázatokra.
A nevelési évet nyilvános évzáróval egybekötött majáHsunk 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.
A BÉTAZEN piaci beharangozójára elsétáltunk a gyerekekkel, ahol a Békés Városi
Fúvószenekar előadásában láthattak hangszcrcs muzsikát. A nagyesopottosok
uszodalátogatáson vízhez szoktatták a gyermekeket, több alkalommal.
A programjaink közül mind hayományörzö, mind a saját rendezvényünket ezek után ig
szeretnénk nevelő munkánkba beépíteni.
Nagy figyelmet fordítm± óvodárik eseményeinek, hétköznapjainak médiában való
szereplésére, ezáltal is népszerűsitve óvodánkat.
Továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekek személyiségfejlesztésére, a
környezetünk széppé tételére. és védelmére, az eszköz állományunk fejlesztésére, Fontosnak
tartjuk a szülőkkel való együtt nevelést, a családias légkör kialakítását, és a jó kapcsolat
ápolását.
Óvodánk pedagógusai támogatják, segítik a munkaközösségek tevékenységét, részt vettek a
munkájukban.

Erősségek, lehetőségek:
Szakmai elkötelezettség, hmovációra törekvés. Magas munkabirású, ambiciózus kollektíva.
Minden dolgozóra jellemző a segítőkészség, egymás támogatása, konszenzusra törekvés.

Fejlesztendő területek:
Munkamegosztás, irreális terhelés elkerülése. Feszített tempó mérséklése. Jogi
dokumentumok, naprakész követése. Tárgyi feltételek további javítása.

Aláírás: Liptákné Öreg Anikó
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2017/2018 Nevelési — gondozási év értékelése

A bölcsőde neve: Földvár bölcsőde

Az értékelést készítette: Fehér Szilvia

Az értékelés időpontja: 2018.05.14.

Az értékelés szempontjai:
- Gyermeklétszám adatok
- Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelése, fejlesztése: HE], HHH, SNI, BTM,

tehetséges gyerekek szakszerű ellátása.
- Személyi Feltételek. (kisgyermeknevelők — bölcsődei dajkák, kisegítök, szakácsok,

konyhalány, karbantartó munkája)
- Tárgyi feltételek alakulása.
- A nevelési - gondozási év kitűzött feladatainak megvalósulása.
- Kapcsolatok. (szülő, óvoda, egyéb)
- Ellenőrzések, értékelések a kisgyermeknevelők pedagógiai - szakmai - gyakorlati

munkájának ellenőrzése, értékelése - Dokumentum ellenőrzés, értékelés.
- Szakmai munkaközösség.
- Pályázatok.
- Rendezvények, események, programok.
- Alapítványi szolgáltatások.

Gyermeklétszám:2017. szeptember, a Földvár Bölcsőde létszáma 64 fável indult.
A 2017/2018-es nevelési év elején az óvodát kezdő gyermekek helyére folyamatosaxi
érkeztek és kezdték meg a bölesődei beszoktatást a gyermekek. A szülővel történő fokozatos
beszoktatást a családdal való együttműködést helyezzük előtérbe. A gyermekeket a személyi
és tárgyi környezet állandóságával, az űj helyzethez való fokozatos hozzászokatásával
segítettük. A kisgyermeknevelők a változások elfogadását, az új megismerését, a bölcsődei
szokások kialakulását, az egyéni szükségleteket figyelembe vételével segítették a családokat,
gyermekeket. A folyamatos beszoktatásnak köszönhetően és az előjegyzett gyermekekkel a
létszám 2017. december M-re 75 Före emelkedett. A 201 8-as évben a gyermeklétszám
folyamatosan emelkedett: Január 77 Fő, Február 84 tó, Március 84 Fő, Április 93 tó, Május 93
fő.
A Hátrányos helyzetű gyermekek aránya és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

aránya az összes gyermeklétszámhoz viszonyítva az előző évhez képest kevesebb. Átlagosan

a hátrányos helyzetű gyermekek létszáma havonta 3-4 fő, a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma 1-4 tó volt. 2018. május 31.-én a bölcsődébe felvett gyermekek között a
hátrányos helyzetű 4 fő a halmozottan hátrányos hetyzetű 3 tő volt, akik Jegyzői határozattal
rendelkeztek.
Különleges bánásmódú gyermekek:
A 2017/2018-es nevelési évben október hónaptól érzékszervi fogyatékos (látássérült - vak)
kisgyermek nevelését - gondozását vállaltuk fel. A szakértői bizottság a gyermek a többi
gyermekkel egy csoportban történő együttnevelését javasolta. A gyermek sajátos nevelési

igényű, különleges bánásmódot, kiemelt figyelmet igényel.
A gyermek korai fejlesztésben részesül, a szülők biztosítják a gyermek fejlesztésére való
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elvitelét, ami hetente 2 óra tiflopedagógiai-, heti I Óra logopédiai-és I óra

mozgásfejlesztésből áll.
2018 februáijában a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye

javaslatára kezdte meg egy gyermek a bölesődei beszoktatás. A javaslat alapján az anyának

nincsenek megfelelő ismeretei és készségei a gyermek szocializációs-, mozgás-és értelmi

képességeinek fejlesztéséhez. A bölcsődei közösség, a szakszerű ellátás nagymértékben

hozzájárulna a gyermek fejlődéséhez.
A gyermeket a szülő heti 3 órában hordja fejlesztésre (2 óra konduktiv és I óra

gyógypedagógiai fejlesztés). A bölcsöde a gyermek nevelését-gondozását biztosítja a

hétköznapokban.
2018 áprilisában kezdte meg egy gyermek a bölcsődei ellátást, aki szakértői véleménnyel

rendelkezett.
A vizsgálati eredmények alapján egyenetlen pszichomotoros fejlődés és a mozgás és

beszédfejlődés elmaradása igazolódott. Diagnózis: Kevert specifikus fejlődési zavar. Sajátos

nevelésű igényű gyermek.
Egyéni foglakozás keretében heti 3 órában korai fejlesztésre, gondozásra jogosult a gyennek.

A szülők biztosítják a gyermekük számára a fejlesztésre való elvitelét.

A korai fejlesztést gondozást ellátó pedagógiai szakszolgálat a BMPSZ Békési

Tagintézménye.

Személyi feltételek:
Bölcsödevezető: I Fő (szakvizsgázott)
Kisgyermeknevelö: 18 lő (3 Fő BA kisgyenneknevelő, egy Fé államvizsga előtt áll,

két Fő másodéves hallgató)
Adminisztrátor: 1 Fő (részmunkaidős. heti 20 óra)

Gyermekon’os: I Fő (részmunkaidős. hetente 2 alkalom)

Szakács, konyhalány: 2 Fő (konyhalány közfoglalkoztatott)

Bölcsődei dajka: 5 Fó (I Fó a látássérült kisgyermek csoportjában segíti a

kisgyermeknevelők munkáját)

Karbantartó: I fő

Tárgyi feltételek: A bölcsődei eszközöket folyamatosan pótoljuk, az elhasználódohakat

cseréljük. Ez a fenntartó által volt biztosítva a 2017/2018-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 gyermekeinhe fordítottuk.

A 2017-os nevelési év kezdetén a csopoitszobák játékkészletét bővitettük, korcsoportnak

megfelelően. A minőségi rnunkavégzéshez szükséges tárgyi Feltételek kedvezően alakultak.

A dolgozók kiegyensúlyozott körülmények közt, jó légkörben végezhették munkájukat

20 17/2018 nevelési év munkateiw 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.
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A Szülői elégedettségi kérdőív alapján a szülök elégedettek a bölcsődei ellátással, a
kisgyermeknevelők, a bölcsődében dolgozók munkájával. Pozitívumként, erősségként
értékelték a személyi, tárgyi feltételeket, felszereltségét a bölcsődének. A tájékoztatást,
tisztaságot, biztonságot.
Lehetőségként felmerült a szülők részéről több betekintés a kisgyermeknevelők munkájába.
Teljesebb körű tájékoztatásra.
Folytatódik a Békési Újságban megjelenő cikksorozat. A bölcsődében Folyó szakmai
munkáról minél szélesebb körben tudjuk tájékoztatni a leendő és az éppen bölcsődébe járó
gyermekek szüleit. Kéthetente megjelenő írásokat a bölcsődevezetök, kisgyermeknevelők a
szakmai előírásoknak, módszertani ajánlásoknak és a mindennapok tapasztalatai alapján
ismertetik az érdeklődökkel.
Bölcsődei szakmai munka, kapcsolatok:
Bölesődénkben, a 2017/201 8-as 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
végezzük. Ennek megfelelően, a napirendbe ágyazott, szakszerű gondozásokon kívül, - a
szabad játéktevékenység biztosítása mellett- nagy gondot fordítunk az évszakokhoz,
ürmepkörökhöz kapcsolódó események megüirneplésére. I-Iagyománnyá vált bölesődénkben
hogy az ünnepek köré szervezünk családi délutánokat, ahol kötetlen formában a gyerekek
közösen szüleikkel, testvéreHckel és a csoport kisgyerrneknevelőivel a közelgő ünnepekre
készülődnek együtt. Ilyen volt 2017 decemberében a karácsonyra, és 2018 márciusában a
húsvéti ünnepekre való hangolódás jegyében megrendezett családi délután. Házi ünneplés
keretében, a Farsangi mulatság, a tavasz köszőntése, a húsvéti ajándékozás, tojáskeresés
jelentett nagy örömöt. Június elejére szerveztük a bölcsödébe 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.
2018. április 20-án került megrendezésre a Bölcsődék Napja. Ebben az évben rendhagyó
módon ünnepeltük ezt az országosan ig megrendezésre kerülő napot. Uzsalyné Pécsi Rita
szakmai előadásával tettük emlékezetessé ezt a napot közösen az óvodapedagógusokkal.
Védőnői hálózattal Folytatódik a kölcsönös kapcsolat, és háromhavonta bölcsődéinket
látogatva érdeklődnek a gyermekekről.
A Békési, Földvár Bölcsőde Csöppségeiért Alapítvány több pályázatot nyújtott be, a
2017/2018-as nevelési évben.
A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Civil szervezeteknek kiírt pályázaton
nyertünk 40000 Ft-ot, melyet a 2017 júniusában megrendezésre kerülő Gyermeknapra,
Családi délutánra nyertünk meg, ezzel is gazdagítva, színesítve programjainkat.
Erősségek, lehetőségek: Személyi feltételek, nevelő-gondozó munka, Felszereltség, tárgyi
Feltételek, biztonság, bölcsődei programok
Fejleszthető területek; Szakmai program, szülők körében való ismételt ismertetése.
Szakmai továbbképzések kisgyermeknevelők között.
Dátum: 2018.05.14.

Aláírás: Fehér Szilvia
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Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
2017/2018 Nevelési — gondozási év értékelése

A bölcsőde neve: Gólyafészek Bölcsőde
Az értékelést készítette: Zseák Lászlóné

Az értékelés időpontja: 2018.07.10.

Az értékelés szempontjai:
- Gyermeklétszám adatok
- Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelése, fejlesztése: HH. HHH, SNI, BTM,

tehetséges gyerekek szakszerű ellátása.

- Személyi feltételek. (kisgyermeknevelők — bölcsődei dajkák, kisegítők. szakácsok.
konyhalány, karbantartó munkája)

- Tárgyi feltételek alakulása.
- A nevelési - gondozási dv kitűzött feladatainak megvalósulása.
- Kapcsolatok. (szülő, óvoda, egyéb)
- Ellenőrzések, értékelések a kisgyermeknevelők pedagógiai - szakmai - gyakorlati

munkájának ellenőrzése, értékelése - Dokumentum ellenőrzés, értékelés.
- Szakmai rnunkaközösség.
- Pályázatok.
- Rendezvények, események, programok.
- Alapítványi szolgáltatások.

Értékelés:
Gyermeklétszám:
A 2017/18 — s nevelési - gondozási évet Úgy kezdtük, hogy az április előjegyzés alapján meg
volt a bölesődénlcbe felvehető gyermeklétszámunk. A szülői igények figyelembevételével, a
folyamatos beszoktatás eredményeként 2018 márciusától járt mind a 48 gyermek
bö Icső dénkbe.
Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelése, fejlesztése: FIH, HHH, SNI, BTM,
tehetséges gyerekek szakszerű ellátása:
Az év folyamán I gyermekünk volt HH, szülei a kisgyermeknevelővel együttműködve, a
házirendet betanva, vette igénybe a bölcsődei ellátást.
Tárgyi feltételek alakulása:
2017 szeptemberében a gazdasági vezetö által biztosított összegből porcelántányérokat,
ételmintás üvegeket, valamint a konyhai eszközöket (esepegtetö, palaesintasütő) vásároltunk.
Továbbá beszereztünk egy univerzális létrát. A játékkészletet rugalmas — óriás
építőkockákkal, masszíroz6 lépegetővel, és forgó-egyensúlyozó ülőkével bővítettük. Á

kisgyermeknevelők adminisztrációs munkájához pedig egy laptopot vettünk.
A teraszaink, valamint az udvarokat elválasztó kerítések felújítása is megtörtént.
Az építésügyi ellenőrök javaslatára, az emeletre vezető lépcső korlátjára léc sor kerül. mely a

biztonságosabb közlekedést fogja biztosítani, a faanyag vásárlása és leszabása megtörtént.

Az alapítvány számlájára érkező 1%-s felajánlásból kicseréltük a sóhornokozó homokját (a

szállítása szűlői segítséggel történt). A tornaszobába egy tojásforgót vásároltunk, de egy
Ádamo hintával is bővült a fejlesztő eszközeink sora, mely szülői felajánlás volt. Szintén
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alapítványi pénzből egy több oldalas, mobil matatófalat készítettünk, valamint szülői
segítséggel egy mobil érzékelő ösvényt Is megvalósítottunk, melyet a gyermekxiapon
próbálhattak Ici a gyerekek.
Az év során elromlott mos6gép helyett egy nagyobb teljesítményűt kaptunk.
Nagy örömünkre folyamatban van a teraszok közti játéktároló rnosdóvá alakítása, mely
megkönnyíti a kisgyermeknevelők munkáját és segíti a gyermekek szobatisztaságának
kialakulását.
A nevelési - gondozási óv kitűzött feladatainak megvalósulása:
Munkánkat a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjában megfogalmazottak
alapján, a helyi alapprogranmak megfelelően, a munkatervben meghatározottak szerhit
végeztük.
Intézményünkbe járó gyermekeinknek biztosítottuk azt a szeretetteljes, elfogadó ás motiváló
környezetet, melyben a gyermekek biztonságban érzik magukat ás felszabadultan
tevékenykedhetnek. A gyermekek érdeklődését a mozgás, zene. a manuális tevékenységek
iránt igyekeztünk kielégíteni, elismerni ás dicsérettel ösztönözni.
A szakmai programunk alapján biztosítottuk a gyermekek meglévő mozgásformáinak
gyakorlásához, illetve az Új mozgásformák elsajátításához szükséges teret ás mozgásfejlesztő
játékokat. A tomaszobánkban alapítványunk támogatásával ás Fodomé SteHcovics Ildikó
gyógypedagógus, SZIT terepeuta közreműködésével, a délutáni órákban lehetőséget
biztositottunk „Játékos torna” — n val6 részvételen.
A nevelési — gondozási feladatok között szereplő egészségvédelem, az egészséges életmód
kapcsán biztositottunk a bölcsődénkbe járó gyermekeinknek a sószoba használatát. Ebben az
évben több olyan család is kihasználta a sószoba jótékony hatását, akiknek gyermeke már
óvodába, ill. iskolába jár. Az egészséges táplálkozás megvalósításához nyújtottunk elméleti
ás gyakorlati segítséget a Békés ás Környéke Biokultúra Egyesület által szervezett fózéseken.
Kapcsolatok (szülő, óvoda, egyéb):
201 8.04.09.-n Nyílt napot tartottunk, szeretettel vártuk ás fogadtuk az érdeklődő szülőket,
kiknek bemutattuk bölesődénket ás alkalmat biztosítottunk a kisgyermeknevelőkkel történő
ismerkedésre is.
Az Új szülőket, a számukra tartott értekezleten informáltuk a bölcsőde házirendjéről, szakmai
programjáról.
A 2017/I 8-s nevelési évben három alkalommal tartottunk szülői értekezletet.
Továbbá a több alkalommal, szülőcsoportos megbeszélések keretében biztosítottunk
lehetőséget ana, hogy a szülőket leginkább érdeklő kérdésekre, közös gondoflcozással
keressünk válaszokat.
A bölcsődevezetői ás a kisgyermeknevelöi fogadóóra lehetőséget ás időkeretet biztosított az
egyéni beszélgetésekre is.
A bölcsődék nevelési munkacsopoitjának találkozóin. az elöre meghatározott témakörökben
osztották meg a bölcsődék dolgozói egymással tapasztalataikat, segítve ezzel egymás
munkáját.
Hasznosnak bizonyult a védőnőkkel folytatott közös munka, mely a gyermekek fejlődésének
követését teszi lehetövé. Ebben a nevelési évben is 3 alkalommal osztottuk meg egymással
megfigyeléseinket.
Bölcsődevezetőként részt vettem a Magyar Bölesődék Egyesület szegedi bázisintézménye
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által szervezett értekezleten, valamint a szaktanácsadó, Bogár Éva a megyei vezető által
tartott értekezletén, Békéscsabán.
Gyermekvédelmi felelősként megjelentem a Szociális Szolgáltató Központ tanácskozásán.
A Békési Újság „Gyerrnekvilág” rovatában a Földvár bölcsőde szakembereivel közösen
tájékoztattuk az olvasókat a bölcsődében folyó munkáról és a gyermeknevelés szakmai
feladatairól.
Ellenőrzések, értékelések a ldsgyermeknevelők pedagógiai - szakmai - gyakorlati
munkáj ának ellenőrzése, értékelése - Dokumentum ellenőrzés, értékelés:
A Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály felkérésére, 2017.
november 30-án Bogár Éva szakértő, szakmai ellenőrzést végzett bölcsődénkben. A szakértő
a következőképpen összegezte tapasztalatait•:” A látogatás alkalmával tapasztalható volt,
hogy a bölcsődében a kisgyermekcllátást gondosan szervezik és biztosítják a
kisgyermekellátást. A szolgáltatás jó szakmai színvonalon működhet tovább.,,
Bereziné Bagdi Anita kisgyermekncvelő és Ifjú Lajosné éleknezésvezető közalkalmazotti
minősítését végeztem el és mindkettőjük munkáját Kiválóan alkalmasnak” értékeltem.
A kisgyermeknevelők szakmai munkájának és a dokumentációjuknak belső ellenőrzése a
munkatervben meghatározott időpontokban történt. A megfigyelések alapján elmondhatom,
hogy bölcsődénkben, a kisgyermeknevelök munkájukat a szakmai előírásoknak megfelelően
végzik. Szeretetteljes, elfogadó légkörben, az egyéni szükségleteket figyelembe véve, saját
kisgyermeknevelő rendszerben, nevelik és gondozzák a csoportjukba járó gyermekeket.
A tervnek megfelelően folyamatosan bevezettük a Fejlődési napló vezetését. A vezetését
segítő szempontsor kialakításánál figyelembe vettük a Magyar bölcsődék Egyesület
alelnökének, Gyuriczáné Botka Emőke ajánlását. A csoportnapló írásában folyamatosan
segítettem a kolléganőket.
Szülői elé gedettség mérése:
A szülők elégedettek a gyermekeik bölcsődei fejlődésével, a kisgyermeknevelők szakmai
felkészűltségével, bánásmódjával és nevelési módszereivel. Kiemelkedően jónak tartják, a
barátságos, családias légkört mely a bölcsődét jellemzi. A tárgyi feltételek közül a só szobát,
tornaszobát, az egészséges étkezletést, a változatos játéklehetőséget biztosító játékkészletet
és az árnyékos udvart emelték ki.

eozói eléedettség mérése:
A dolgozók 33% nagyon jól, 67% pedig jól érzi magát a munkahelyén. Kedvezően
befolyásolja a munkahelyi légkört, hogy a tapasztaltabb dolgozók segítik fiatalabb
kollégáikat.
Szakmai munkaközősség:
A bö lesődék nevelési munkacsoportjának munkaterve alapján, a következő témákban

tartottunk foglalkozásokat:
A beszoktatás pszichés hatása (Csökmeiné Kulcsár Márta szakdolgozatának bemutatása)
Fejlődési napló —jó gyakorlat
Téli — Heti nevelési terv
Manuális foglalkozás (Virágok hajtogatása)
Pályázatok:
A l-Ienkelés a Rossmann által meghirdetett „Zöldben játszani is jobb” pályázatán 30 000 Ft

értékű higiénés csomagot nyertünk.

72



A Generali a Biztonságéd Alapítvány által meghirdetett Szimba Intézményi pályázaton,
bölcsődénk 150 000 Ft értékben nyert lábbal hajtható kisbuszokat, kresz pályát fa
jelzőtáblákkal.
A Frankó Kű. játékában 50 000 Ft. értékű gumilapot nyert bölcsödénk.
A Lurkó Gióbusz játék webáruház jóvoltából egy társasjátékkal gazdagodott intézményünk.
Rendezvények, események, programok:
2017.12,06. Télapó ürmepség
A télapó személyesen látogatott el bölcsődénkbe és a csoportok által vásárolt játékokkal
öiwendeztettc meg gyermekeinket.
2017.12.12. Karácsonyi készülődés — családi délután

A szülők manuális foglalkozás keretében gyermekeikkel együtt tevékenykedtek, készítettek:
ajtó — ablakdiszeket, adventi koszorúkat. sütöttek mézeska]ácsot, harigolódtak a karácsonyi
(hrnepekre.
208.02.21. Farsang. Zenés-játékos délelőnel. ás fánk evéssel búcsúztaüuk atelet.
201 8.03.26. Húsvéti készülődés.
A húsvéti ünnepekre való készülődésen is sok lelkes és aktív szülő vett részt. Gyermekeikkel
ás szülő társaikkal együtt festettek, ragasztottak.
2018. 0420. Bölesődék napja — Tavaszi nevelési értekezlet
Uzsalyné Pécsi Rita: Nevelés az élet szolgálata- Csecsemő és kisgyermekkor című előadását
hallgathatuk.
Anyák napján a gyermekek, saját készítésű ajándékkal ás versekkel kőszöntötték
édesanyjukat.
2018.06.09. Gyermeknap
A nevelési évÜnk zárásaként. ezen a szombat délelöttön, színes programmal készültünk a
bölcsődébe járó gyermekeink ás szüleik számára. A Meskete Meseszínház előadásában az
óriási nőtt répa meséjét nézhették meg a jelenlevők. Ugráló vár, trambulin, csillámtetoválás.
buborékfűjás, érzékelő ösvény, szerencsekerék, halászat, rendörautó, büfé biztosította a
felhőtlen szórakozást.
Erősségek, lehetőségek:
A bölcsődében dolgozók erősségeire építve, jó szakmai munka végzése, melyről
elégedettséggel ás megbecsüléssel tehet szólni.
Fejleszthető területek:
Tárgyi eszközök: A játékkészlet folyamatos bővítése (rugalmas — óriás építökocka készlet
bővítése, mozgásfejlesztő játékok, rajztábla a teraszra).
Kinti játéktároló.
Dátum: 2018.07.10.
Aláírás: Zseák Lászlóné
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Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola - OM 201 689

Beszámoló a 2017-2018, tanévről és a 2018/2019. tanévelökészitéséröl

1. Intézményi adatok a 2017-2018. tanévben

L1.Statisztikai adatok a 2017-2018. tanévben

Oszt./Csop. 14±1 2 6 28

Személyi változások tanév közben (óraadók): -

jan.: Nóránt Zsuzsanna, febr. Szabó Istvánné Durkó Eva

Az előző tanévhez képest csökkent az általános iskolában a főállású pedagógusok száma, a beindított
AMI révén egy főállású teljes munkaidős és egy részmunkaidős kolléga kezdte meg munkáját
intézményünkben. A hiányzó (szakos ellátottságból adódó) órákat óraadói megbizások által
biztosítottuk (minden intézményegységben, szükség ás igény szerint)

Az osztályok 5záma 15-ről 14-re csökkent (÷ egy felnöttoktatási osztály); egy első évfolyam indult. Az
alsó tagozaton, amennyiben nem lesz kiugró gyermeklétszám-növekedés, eljutunk az
évfolyamonkénti 1 osztály működtetéséhez, ami együtt Jár a humánerőforrás átszervezésével is.

Pedagógus 33(+3)

NOKS 2 (÷3)

203 (n)

Tanuló! 19(t)

Gyerek ‘205(n)
15 (f)

4b,b
10 (+2) 1+5(ó) 1,5+5(ó)

főállású
O

320

78 20 88

‘81 19 ‘87

2



Reményhir Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola - OM 201689

Beszámoló a 2017-2018. tanévröl ás a 201812019. tanév elökészitéséröl

ra T
Tonulólókzm alakulása 2012-2017

Á-- — A—-——

2013 2015
27 -9 L 229

77
t

A tanulólétszám 221 fűről 203 fűre csökkent, az óvodában 70 főről 78 főre emelkedett, a

szakközépiskola 21 főről 19 fűre csökkent, A beinditott AMI 87 fővel kezdte meg a tanévet, főként az

intézmény diákjai alkották az AMI tanulói közösségét, de voltak/vannak »külsős” tanulók. Célunk:

minél több, más oktatási intézményben tanuló gyermeknek biztosítani a művészeti nevelést.

A tanítási év végére a létszámadatok némileg módosultak, jelentős lemorzsolódás azonban nem volt.

Az SNl és a BTMN adatokban figyelhető meg létszámnövekedés, ami a tanév közben esedékes

felülvizsgálatok, ill. kért új vizsgálatok szakértői véleménye alapján alakult ki, elsősorban az

óvodában.

Az SNI gyermekek ellátása gyógypedagógust, logopédust, valamint TSMT - terapeutát igényel. A

szakellátást az intézmény megfelelően tudta biztosítani: 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott

gyógypedagógus és 1 fő óraadó segítségével. 1 fő gyógypedagógus a tanév közben megszüntette

munkaviszonyát, feladatát óraadó foglalkoztatásával biztosítottuk.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma (intézményi szinten)
2012.10.01. 2013.10.01. 2014.10.01. 2015.10.01. 2016.10.01. 2017.10.01.

65 58 57 45 46 45

A 2017/2018. tanévben
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Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Müvészeli Iskola - OM 201689

Beszámoló a 2017-2018. tanévről és a 2018/2019. tanév elökészitéséröl

• 2 fő gyógypedagógus alkalmazása (Durkóné Zolnai Szilvia, Szűcs Tünde), Szűcs Tünde

munkaviszonya a tanév közben megszűnt, indokolt újabb gyógypedagógus felvétele/ vagy

fejlesztőpedagógus szakvizsga megszerzése már alkalmazott kolléga által

• 1 fő matematika-fizika szakos kolléga nyugdíjba vonult

• 1 fő matematika-kémia szakos kolléga elhunyt

A betöltetlen állásokat meghirdettük, de jelentkező 2018.08.31-ig nem volt, Igya feladatot részben

óraadóval, részben belső humánerőforrás átszervezésével látjuk el a 2018/2019-es tanévben.

A pedagógusállás-hirdetést folyamatosan jelezzűk a megfelelő helyeken, bízva a szakos ellátottság

biztositásának lehetőségében.

Indokolt:

• a nyugdíjba vonuló kollégák szakos ellátottsággal való pótlása (2-5 éven belül folyamatosan)

Óraadókkal ellátott szaktárgyi órák: rajz, ének-zene, matematika (részben), fizika, szakmai elmélet és

gyakorlat
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Beszámoló a 2017-2018. tanévről és a 2018/2019. tanév elökészitéséről

az ütemtervtől
eltértünk a

megnövekedett,
minősítéssel járó

feladatok miatt

Durkóné Zolnai Szilvia
Ped.l. 2018.05.04.
Farkas Mihály Ped.ll.

2018.03.13.
Hrabovszki Márta

Ped .11.
201803.06.

Kissné Fábián Éva

Ped.ll.

2018.0220.

Lipcsei Jánosné Ped.ll.

2018. 02 . 08

Pankotainé Vas Éva

Ped.ll.

20 18. 02 . 13

Rabatinné Sajben Edit

Ped.Il.

20 18.02. 22.

Varga Henrietta

Brigitta Ped.ll.

2018.04.05.

Zuborné Kalotai

Andrea Ped.ll.
2018.02.09.

1.2. Ellenőrzések:

Érintett
Ellenőrző szerv Ellenőrzés időpontja Megjegyzés

intezmeny(egyseg)

Munkaidő-
nyilvántartás havonta

Dokumentumok
Intézmény Belső ellenőrzések folyamatosan ellenőrzése

Hospitálások (óvoda

iskola)
Bemutató_órák

Eötvös BECS

Tanfelügyelet 2018.03.20. intézményi (Eötvös)

Magyar Államkincstár 2017. Ő5z az ellenőrzés
eredménye: minden
rendben (SNI,
nemzetiségi oktatás)

KIR adattisztítás, 2017.12.20 az ellenőrzés
lemorzsolódással eredménye: minden

veszélyeztetett tanulók rendben
nyilvántartása

Minősítés (bizottság)
Ped.l/Ped.ll

OH ütemterv szerint
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Beszámoló a 2017-2018. tanévröl és a 2018/2019. tanév elökészitéséről

Epreskerti Minősítés (bizottság) OH ütemterv szerint Szászné Méhes Tünde
Ped.Il-be Ped.lI.

2018.03.08.

BECS ütemterv szerint

Tanfelügyelet 2018.02.08. Makoveiné Durká
Nikoletta (intézményi)

Erdős BECS, 2018. január Durkáné Illés
intézményvezetői Bernadett ig/int. egys.

vez.

Intézmény/fenntartó - - -

A minősítések minden érintett pedagógus esetében sikeresek voltak.

A Pedagógus életpálya bevezetése óta intézményi szinten az alábbi fokozatokat érték el a

pedagógusok.

K OSSI

Pedagógus I. 12 4

Pedagógus II. 19 6

28 (63%)

Mesterpedagógus 3 -
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Reményhir Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola - OM 201689

Beszámoló a 2017-2018. tanévröl ás a 2018/2019. tanévelőkészitéséről

1.3. Szakmai továbbképzések

Általános iskola:

Tanulmányokat folytat: Durkóné Zolnai Szilvia (mesterképzés)

Tanulmányokat kezd; Nagy Margit (fejlesztöpedagógus)

Továbbképzések: a lehetőségek alapján folyamatosan

A tanév során a beiskolázási tervnek megfelelően, ill. a lehetőségek alapján több pedagógus vett

részt egyéb továbbképzésen.

A 2018/2019. tanévben matematika műveltségi területen (fenntartó támogatással, intézményi

hiányterület betöltésének szándékával) amennyiben indul a képzés, Rabatinné Sajben Edit tanítót
beiskolázzuk.

Óvoda:

Szakirány Képzés típusa Résztvevők Résztvevő neve
száma

Fejlesztőpedagógus pedagógus szakvizsga 1 tő Joó Csikós Ildikó
Mentálhigiénia pedagógus szakvizsga 1 tő Dihenné Rucz Erika

(szünetel)
Óvodai esélyteremtő 2 fő Ádám Györgyi
intézményfejlesztési Szládekné Bokor
program és eszközrendszer Blanka Rózsa
Családpedagógia 6 év alatti 1 fő Benkö Ágnes
gyermekkel foglalkozó
szakembereknek -. . pedagogustovabbkepzes -

A tehetsegazonositas, . - . . 3 fo Adam Gyorgyi(30 oras, akkreditalt) .

tehetseggondozas Dihenne Ruci Erika
lehetöségei hátrányos Juhászné Kovács Zita
helyzetű gyermekeket
nevelő óvodában, a
fejlesztés beépítése a
pedagógiai programba

Márciusban elfogadtuk a 2018/2019 es tanévre vonatkozó beiskolázási tervet,

pályázatok által/POK kínálata még nagy valószínűséggel változni fog.

ami a megvalósitandó
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Beszámol6 a 201 7-2018. tanévröl ős a 201812019. tanév előkészitéséröl

1.4. Pedagógus életpálya

A 326/2013. (VlIl.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 2018. évi minősítésben érintett kollégák:

9 fő
Durkóné Zolnai Szilvia, Farkas Mihály, Hrabovszki

Eötvös Márta, Kissné Fábián Éva, Lipcsei
Jánosné,.Pankotainé Vas Éva, Rabatinné Sajben
Edit,,_Varga_Henriette,_Zuborné_Kalotai_Andrea

. Hő
Epreskerti

Szaszne Mehes Tunde

Mindannyian sikeres minősítő vizsgát tettek, 2019,01.01-jétől fokozatot váltanak: Ped.l/ Ped.lI.

fokozatba kerülnek.

A 2019. évi minősitésre jelentkezettek száma:

lfő

Eotvos
Dihenne Hoffmann Tunde

Epreskerti O fő
Ebből 2019. évi rendes eljárás (PedIl. fokozatba): 1 fő

A 2018. évi tanfelügyeleti ellenőrzésben érintett kollégák:

Eötvös -tő
Erdős 1 tő intézményvezetői (Durkóné Illés Bernadett)

Epreskerti -tő

A 2018. évi ellenőrzés során intézményi ellenőrzés volt az Eötvös József Általános Iskolában és az

Epreskerti Óvodában. Az intézkedési tervet időben elkészítettük, a szükséges helyeken közzétettük.

A Erdős Kamill Szakközépiskola intézményvezetői és intézményi ellenőrzése 2018. őszén valósul meg.
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Beszámoló a 2017-2018. tanévröl és a 201812019. tanév elökészitéséről

1.5. Pályázatok

1.5.1. Beadott, futó pályázatok:

Pályázati kód Cím/Feladat Célcsoport Mikor?
EFOP-3.1.3-12-394- Esélyteremtő óvoda óvodások, óvónők folyamatban
2017

Oktatási Hivatal Jó gyakorlatok nemzetiségi oktatásban 2017-2019
Bázisintézménye megosztása, részt vevő intézmények

tapasztalatcsere, POK

munkájában való
részvétel

Út a középiskolába Mentorálás, tanulmányi 7., 8. osztályos tanulók (34 A tanév folyamán

megsegítés, nyertes)
kép ess égfej I esztés

Út a szakmához Mentorálás, tanulmányi Szakközépiskola tanulói (10 A tanév folyamán

megsegítés, nyertes)

ké pességfejl es ztés

Határtalanul „Őseink-Köröseink”, 7. évfolyam 2018.05.21-25..

Várasfenes

Határtalanul Déva 11. évfolyam 2018. 05.15-18-

/06.05-08.

EFOP 3.1.5-16 A tanulói Eötvös Ált. Iskola tanulói, 2017.08.01-

lemorzsolódással pedagógusa i 2020.06.30.

veszélyeztetett Megvalósítása
intézmények folyamatban
támogatása

ROM-RKT-17 A roma kulturális Intézmény tanulói, szülei A tanév folyamán

események 3 alkalommal
megvalósításának, valósítottuk meg
kulturális tartalmak és

termékek elérhetővé
tételének támogatására

Nemzeti Tehetség (művészetek és Felső tagozatos tanulók A művészeti

Program — 1,2 természettudományos pályázat nyert,
tehetséggondozó) megvalósítása

20 18/20 19.
tanévben lesz

EFOP 3.3.2. Kulturális intézmények óvoda/iskola gyermekei, 2018-2020

a köznevelés tanulói (alsó, felső) Megvalósítása
eredményességéért 2018.

(MŰV-házzal) októberében
kezdődik

EFOP-3.3.6-17 Természettudományos Általános Iskola felső 2018-2020

élménypedagógiai tagozata Megvalósítása
programkínálat és 2018 őszén
természettudományos kezdődik
él ményközpontok
fejlesztése (Békéscsaba,
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Beszámoló a 201 7-2018. tanévröl ás a 201 8/2019. tanév előkészitéséről

Életfa Alapítvány) I

Fenntartási időszakban lévő pályázatok:

TÁMOP 6.12. „Tudd lTedd!Add további”

TÁMOP 3±4. „Hátrányból előnyt!

A kötelező programelemeket megvalósítottuk (Happy-hét)

1.6. Igazgatótanács

Az Igazgatótanács (IT) az intézményegységek munkájának összehangolását végzö — a szervezeti
egységek azonos számú képviselőiből álló, valamint fenntartói oldalról is képviselt — az igazgató
döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő, az intézmény működését elősegítő testülete.

Az Igazgatótanácsa 2017/2018. tanévben két alkalommal tartott ülést.

2. Kiemelt intézményi feladatok
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 erősitettük a szülőkkel való kapcsolatot, erre minden lehetőséget megragadtunk:
személyes beszélgetések, szülői értekezletek, fórumok, Szülök Akadémiája rendezvényei, iskolai
ünnepségek.

Korábbi értékeink megtartása mellett (Szülők akadémiája, innovativ tantestület, pályázati munka,
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)

• Felnöttoktatás folytatása (célcsoport: azon szülők, felnőttek, akik nem szerezték meg

tankötelezettségük ideje alatt az alapfokú, általános iskolai végzettséget)

• BOZSIK program folytatása óvodától 8. évfolyamig

• Az óvodában a tiszta korcsoportot megtartottuk

• Szakiskolai képzés folytatása (9. 11. évfolyam)

• Elektronikus napló használata, általános iskola, szakközépiskola egyben, új napló

bevezetésével

• Szakmai továbbképzések
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Beszámoló a 2017-2018. tanévről ás a 2018/2019. tanév elökészitéséről

• Arizona szoba folytatása

• Kölyökatlétika, Játékóra folytatása

• Óvoda-iskola átmenet biztosítása

• BECS

• Minősítések

• Pályázatok (OH Bázisintézménye, ...)

• Projekthetek

• Iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról adatszolgáltatás

• Finn modell tanulmányozása, kollégák bevonásával, óralátogatások, megbeszélések

• Tanfelügyelet, pedagógus önértékelés (BECSL minősítés

• Könyvtári jó gyakorlat működtetése

• Sikeres beiskolázás/óvodai beíratás

A bevezetett újítások felülvizsgálata, értékelése folyamatos feladatunk volt.

A 2018/2019. tanév előkészítése során mindenképp átgondolást igényelt a megtartandó és a

beépítendő, új tevékenységek, munkaformák, feladatok meghatározása: Kiemelt feladatként

megjelent a Komplex Alapprogram megismeréséből adódó feladatok (120 órás pedagógus-képzés 20

fő bevonásával), a futó ill. megnyert pályázatok megvalósítása, a napközi (részben) összevont

csoportos megvalósítása, a bevált Arizona program további működtetése, az Alapfokú Művészeti

Iskola tanszakainak folytatása, a gyerekek képzésének összehangolása az iskolai munkával.

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 nélküVi munkanapokat az intézményegységek egymással

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

munkáját, valamint megkönnyítve a családok tervezését.

Az Erdős Kamill Szakközépiskolában ez volt a második tanév, amikor végzős osztályunk volt. A

szakmai vizsgát minden vizsgára bocsátható tanulónk (Sfő) sikeresen tette le, és szerzett Szociális

gondozó és ápoló szakképzettséget.

A finn házaspár tapasztalatai erősítették intézményünk pedagógusainak munkáját. Mind az Fötvös

Ált. Iskolában mind pedig az Epreskerti Óvodában rendszeresen vettek részt a programokon,

személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartottak. A 2018/2019-es tanév I. félévében további
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Beszámoló a 2017-2018. tanévröl S 3201812019. tanév előkészitéséröl

tapasztalatcserére nyílik lehetőség, hiszen missziós tevékenységük mellett folytatják iskolai, óvodai

munkájukat.

A Pyörö iskolával (Kuopio) való együttműködés (matematika-oktatás) előkészítése folyamatban van —

2018 őszétől indulhat

2.1.Oktatási Hivatal Bázisintézménye
2017 tavaszán intézményünk általános Iskolai intézményegysége elnyerte az Oktatási Hivatal

Bázisintézménye címet. Az országban 25 nemzetiségi oktatást folytató intézmény kapta meg

összesen ezt az elismerést. A címet 3 évig viselheti az iskola.

Ezzel kapcsolatos feladatunk volt: a nemzetiségi POK munkatervébe illeszkedően éves munkaterv

készítése, melyben legalább S rendezvény lebonyolitását vállaljuk, köztük olyat is, ahol jó

gyakorlatainkat mutatjuk be. Helyszínt biztosítunk a POK által szervezett képzéseknek. A kitűzött

feladatot teljesítettük:

Nyílt napok (5. évf.), Bemutató órák (2), Konferencia. Ez utóbbi rendezvényünkre közel 90 pedagógus

jött el, amit nagy eredményként értékelünk.

2.2.A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók nyilvántartása
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. 2016.

november 19-ével hatályba lépő módosítása alapján, az iskolák a korai iskolaelhagyás, az iskolai

lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszert alkalmazva évente

két alkalommal jelentést kell adjanak a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról.

Intézményünk mindkét alkalommal (L és II. félévre vonatkozóan szolgáltatott adatokat, valamint élt a

veszélyeztetett tanulók fejlődését szolgáló intézkedések megtételének lehetőségével.

2017/2018. tanév II. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: 132
főből 27 fő (20,5%)

001 - Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (5630
Békés, Jantyik Mátyás utca 21-25.)

A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon):
112 fő

A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 27 fő (a
tanulók 24,1 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú
nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 27 fő (a tanulók 24,1
%-a)
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Beszámoló a 2017-2018. tanévröl ÓS a201 8j2019. tanév előkszitéséröl

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1

mértékben romlott: O M (a tanulók 0,0 %-a)

004 - Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakközépiskolája (5630 Békés, Jantyik Mátyás utca 21-

A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon):

20 M

A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: O fő (a

tanulók 0,0 %-a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú

nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: O fő (a tanulók 0,0 %-

a)

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1

mértékben romlott: O fő (a tanulók 0,0 %-a)

Az illetékes Békéscsabai Pedaóeiai Oktatási Központ értékelése a 2017/2018. tanév második

félévére vonatkozóan:

A rögzített adatok alapján a Reményhir Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Művészeti Iskolában a 2017/2018-as tanév II. félévében a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók

létszáma, illetőleg a teljes tanulói létszámhoz mért aránya az előző félévhez képest 24,2%-ró)

20,5%-ra csökkent. A 001-es feladatellátásihely esetében mutatkozott ez a mérséklődés, hiszen a

002-es telephelyen az előző félévhez képest nem történt változás. Ezen telephely esetében a

veszélyztetettek aránya 0%. Az intézmény által rögzített adatok alapján az intézményi beavatkozások

alkalmasak lehetnek az adatokban mutatkozó veszélyeztetettséRi tényezők enyhítésére, ugyanakkor

a feladatellátási helyekhez rögzített ntézményi igények nem fogják át a veszélyeztetettségi

területeket. A későbbiekben különösen fontos lenne kitérni a “Kiemelt figyelmet igénylő gyermek,

tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot”, a “Hátrányos helyzetű gyermek,

tanuló nevelésének, oktatásának segítését szolgáló’ szaktanácsadás területére. Továbbá javasoljuk,

hogy az intézmény vezetése - különösen az országos kompetenciamérés eredményeire figyelemmel -

nagyobb mértékben éljen az éves igényfelmérőben felkínált, ingyenesen rendelkezésre álló támogató

szakmai szolgáltatások közüli választási lehetőséggel. Az intézmény egyéb iránt az EFOP 3.1.5. ‚A

tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című pályázat keretén belül

komplex és differenciált intézményfejlesztési támogatásban részesül.

13



Reményhir Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola - CM 201689

Beszámoló a 201 7-2018. tanévröl és a 201 8/2019. tanév elökészitéséról
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Lemorzsolódóssal veszélyeztetett
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Beszámol6 a 2017-2018. tanévröl ás a 2018/2019. tanév elökészitéséröl

3. A 2017/2018. tanév eseményei

3.1. Intézményi események

Remenyhir Intezmeny

‚ Eötvös, Epreskerti Erdős AMI
Honap

Alakuló értekezlet(2017.08.22.
Augusztus

Tanévnyitó (2017.08.31.)

L IFI-nap AMI inditása

Szeptember

Madzagfalvi napok

Családi és sportnap Őszmarasztaló
(Szülők Akadémiája) Színházlátogatás
Nyílt nap S.évf. Hospitálások az

. Bázisintézményi óvodában
Oktober

bemutatkozo (ovonok-tanitok)
Pályaválasztási szülői
értekezlet, Iskolai
ünnepség

Iskolaszék ‚ SZM Hospitálások az Pályaorientációs
Választmány óvodában nap
Pályaválasztási vásár, (ávónők-taniták)
pályaorientációs nap

November Magyar nyelv napja
Szülők Akadémiája

Nyílt nap 1.évf.
Bázisintézményi bemutató
ó ra

Mikulás Mikulás Mikulás
Hangverseny, szereplések, Karácsonyi OSZKTV Iskolai

Szülők Akadémiája foglalkoztató forduló
fi-nap (2.) Hospitálások az

December óvodában
(ávónők-tanítók)

Karácsonyi jótékonysági koncert

Félévi értekezletek
Január Igazgatótanács

16
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Beszámoló a 2017-2018. tanévről és a 201812019. tanév előkészitéséröl

Farsang Farsang Farsang, AMI
Szalagavató bemutatkozó

Februar

Pénz-hét Iskolai foglalkozások OSZKTV
Versünnep a regionális
Húsvéti projektnap nagycsoportosoknak forduló

Március ROM-Rl(T megvalósítása (óvónők-tanitók)
Bázisintézmény_bemutató Húsvéti
óra foglalkoztató

Rajzpályázat

Digitális témahét Iskolai foglalkozások Roma-nap
Roma-nap a Határtalanul
Iskolai beiratás nagycsoportosoknak
Természettudományos (ávónők-tanítók)

Április témahét Cigánykerék
Bázisintézméy: projekthét
Konferencia- ea. Szicsek Óvodai beiratás
Margit Fecskeváró

Anyák napja Anyák napja Szakmai vizsgák Gála
Happy-hét Virágültetés
Érzékenyítő nap (3.lfi-nap)
Nyugdíjasok

Május köszöntése/Gála

Szülők Akadémiája
0KM/Nyelvi
kompetenciamérés
Gála

• Határtalanul 7./ii Gyereknap Szakmai vizsgák Záróvizsgák
Osztálykirándulások Óvodai ballagás Tanévzáró
Szülők Akadémiája

Június Ballagás/tanévzáró

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

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.

VERSENYEK

Matematika Orchidea

Zrínyi Ilona
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Beszámoló a 2017-2018. tanévről és a 2018/2019. tanév elökészitéséről

Polgár Lajos emlékverseny

Magyar nyelv és Irodalom Kazinczy szépkiejtési verseny
Simonyi helyesírási verseny

Versmondó verseny

Történelem TIT levelezö verseny
Rajz Aktuális városi, megyei, egyéb pályázatok
Közlekedési ismeretek Városi
Testnevelés Bozsik

Di 1(01 Ím pia

Mezei futóverseny
Kállai Jenő Emlékverseny

A 2017/2018. tanévben tanulóink több iskolai, megyei tanulmányi versenyen vettek részt.
Pedagógusaink nagy hangsúlyt fektettek a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra.

3.2. Egyéb

3.2.1. Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája

A Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája székhelyintézmény. Feladatellátásából,

pedagógusszámból, gyermeklétszámból adódóan a legnagyobb intézményegység.

Munkaközösségek:

Alsós munkaközösség
Humán és idegen nyelv szakmai munkaközösség
Természettudományok, testnevelés
Támogató munkaközösség (hitélet, nemzetiségi nevelés, gyermekvédelem)
Osztályfőnöki, napközis és fejlesztő munkaközösség
Felnőttoktatás, pályázatok munkaközösség

A munkaközösségek vezetői a tanév végi értekezleten értékelték a tanév munkáját. A vállalt
feladatokat teljesítették. Beszámoltak a versenyeredményekről, a tanév kiemelkedő eseményeiről,
sikereiről és természetesen a felmerülő problémákról. A beszámolók a tanév végi értekezlet
jegyzőkönyvének mellékletét képezik.
A tanév végén a Felnőttoktatás, pályázatok munkaközösség megszüntetéséről döntöttünk. A
faladatokat az induló tanévben szétosztjuk.

Továbbtanulási mutatók:

gimnázium 4 fő

szakgimnázium 12 fő
szakközépiskola (szakma) 16 fő

Békésen továbbtanul 22 fő

ebből: Gál Ferenc Közoktatási Intézmény 8 tő

ebből: Szegedi Kis István Református Gimnázium 6 tő

ebből: Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája S fö

Mezőberény (gimn.) 2 fő
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Továbbtanulók száma összesen 32 fő
Két tanulónk sikeresen felvételizett az Arany János Tehetséggondozó Programra. Április 25-én

Budapestre, a Szakma Sztár kiállításra utazhattak hetedik osztályosaink és kísérőik az Iparkamara

szervezésében.

Április végéig minden nyolcadikos megkapta az értesítést, hogy hol folytathatják tanulmányaikat.

Felnőttoktatás

A 2013/2014. tanévben, iskolánkban beindult a felnőttoktatás, esti és levelező tagozaton. Erre azok

jelentkezhettek, akik betöltötték a 16. életévüket, és nem fejezték be az általános iskolát.

A 2017/2018. tanévben folytatódott iskolánkban a felnőttoktatás, esti és levelező tagozaton. Az esti

tagozaton heti 3 alkalommal volt tanítás, délután 15 órában, a levelezős tanulóknak konzultációs

lehetőséget biztosítottunk.

A felnőttek közül sokan 15-20 év után ültek iskolapadba. Legnehezebb számukra az angol nyelv volt,

ők ugyanis még oroszt tanultak. Sajnos többen emorzsolódtak, ehhez hozzájárult az is, hogy a

Közmunka Program keretében kompetencia alapú oktatásban vettek részt többen. Félévkor és év

végén osztályozó vizsgát tettek

Qrszáos kompetenciamérés eredményei

A kompetenciamérés eredményei mutatnak javulást, de még mindig elmaradnak az Országos átlagtól.

Az eredmények javítása érdekében intézkedési tervet készítettünk, amelynek célkitűzéseit, feladatait

a pedagógusok megvalósitották.

Az Oktatási Hivatal azonban a

terv készítésére szólította fel.

sorozatos alultéljesítés miatt intézményünk fenntartóját intézkedési

2013 2014 2015. 2016, 2017.

évfolyam G. 8. 6. 8. 6. 8. 6. 8. 10. 6 8 10

létszám 33 27 33 24 33 31 35 34 14 27 26 9

HHH 15 14 23 20 23 23 13 18 5

BTM 19 4 S 10 12 17 12 3 -

SNl 7 5 S 4 4 7 5 S 6

szövegér. 1206 1214 1241 1223 1232 1312 1354 1386 1250 1322 1353 1346

matemat. 1241 1217 1323 1321 1220 1357 1324 I 1397 1191 1295 1363 1310

A 8. évfolyam eredményei javulást mutatnak, ha a 2015 és a 2017-es eredményeiket összevetjük;
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1400

1350

1300

1250

1200

1150

L..

•‘‘t matemat

szövegér

hatodik nyolcadik

20
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A matematika és a szövegértés területén a három évfolyam eredményeit összehasonlítva fejlődés

mutatható ki. A 10. osztályban való visszaesést matematika területén a tantervi követelményekben

történő változás is befolyásolja, 10. évfolyamon csupán 1 matematika órájuk van a tanulóknak. A

versenyképességet és az eredményesség javulását Így lehetetlen biztosítani.

1350

Kompetenciamérés eredménye, 2017

1300

1250

1200

1150

1100

1050 -—•-——

hatodik nyolcadik tizedik

V—C—- matemat

—‘-szövegér

összehasonlítva intézményünk 10. évfolyamos eredményeit az országos átlaggal jelentős elmaradás

tapasztalható, de a kis szakközépiskolák eredményeitől való elmaradás lényegesen jobb mutatókat

eredményez.

Kompetenciamérés, 10. évf., 2017

matematika szövegértés

Az előző évi 10. évfolyam eredményeit összehasonlítva a jelenlegi tanév 10. évtolyamosaival javuló

eredményt tudunk megállapítani. Ez részben a hozzáadott pedagógiai érték, az intézkedési terv

hatása, de részben a tanulói összetétel, képességeik és motiváltságuk tükröződik az eredményekben.

1647 1613

iskola országos átlag kis szakközépiskola
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Kompetenciamérés, 10. évf.

1350 1346

U50

1200 --—

--—--——--- .—

matematika

—D’szövegértés

1150 —— ——

1100

j4?gen nyelvi mérés 2018.:

2016 2017

A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján a mérés napja:
2018. május 16., az eredmények közzétételének határideje: 201 8.június 15.

1. Mérésben érintett

80
70
60
50
40
30
20
10

O

Összes 59 Fő
Fiú 33 Fő
Lány 26 Fő
Mérésben részt vett 56 Fő
Mentesitve 2 Fő
Hiányzott I fö

SNI I I6R

Összesítés, 2018

N

M
z

Legjobb
Leggyengéb

b
73%Német6 13

Angol 615
:Angol 8.a 14
fl Angol 8.b 17

60

33

65

Osztályátlag 60%

50,15 4

1

2
L 42,8

10 I 33,23

62 20 37,41 1
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3.2.2. Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda

1. Statisztika:

Tanuló/gyerek 78/81

HH 29/28

HHH 43/46

BTMN 12/19

SNI 3/5

Osztály/csoport S

Pedagógus 10/9

Nev.okt. segítő 6/6

Egyéb munkatárs 1

Iskolába megy 13

Megjegyzés: 2017.10.01. / 2018.05.31.

Változások a 2017-18-as nevelési évben:

SNI yermekek ellátása:
A szakellátást az intézmény biztosítja:

- Durkóné Zolnai Szilvia — Logopédus, gyógypedagógus - Eötvös intézményegység biztosítja
- Durkó Liliána Krisztina —TSMT terapeuta — megbízási szerződés

Az SNI gyermekek ellátása gyógypedagógust, logopédust, valamint TSMT - terapeutát igényel. A
szakellátást az intézmény feladata biztosítani. A logopédiai ellátást szintén az intézménynek kell
biztosítania az SNI-s gyermekek számára.

Ajövő tanévet az eddig beírt gyermeklétszám alapján 78 fővel indítjuk, ez a 2017. októberi statisztikai
létszámmal megegyezik. Kisebb csoport átszervezésre van szükség, hiszen a tanköteles korú
gyermekek közül többen maradtak még egy év óvodai ellátásban a pedagógiai szakszolgálat
szakvéleménye alapján. Őket egy csoportba helyezzük a többi tanköteles korúval. A tiszta
korcsoportot továbbra is szeretnénk megtartani, bár ennek a megvalósítása egyre nehezebben
kivitelezhető.
Terveink: hosszútávon megtartani az iskola előkészítő csoportokat, lehetőség szerint kisebb
csoportlétszánimal. Intenzív iskolai felkészitést végezni, valamint kijelölni az állandó iskola előkészítős
óvónő párokat.
Személyi változások:

1. Dihenné Rucz Erika tartós táppénzen van várandósság miatt, Helyettesítésére Durkó
Tímeát foglalkoztattuk 2018. 06.15.-ig.
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2. Két új dajkát vettünk fel: Vörösné Budás Éva és Balogh Julianna. Mindketten Jól
beilleszkedtek, a munkatársak, gyermekek és szülők egyaránt elfogadták őket.

2. Egyéb foglalkozások:

Kezdő létszám Vezető
Hittan 12 Szászné Méhes Tünde

Beláné Futaki Erika
Logopédia 21 Durkóné Erdei Edit
Képesség fejlesztés 19 Trescsikné Molnár Márta
Alapozó torna 29 Bakuczné Kozma Zsuzsa

[ Bozsik program S Cinanó Béla

A nevelési év kiemelt feladatai:
1. Óvoda-iskola átmenet segítése
2. Óvodában tiszta korcsoport megtartása (jövő évben még nehezebbnek ígérkezik)
3. Ellenőrzések: óvodapedagógus BECS (Joó-Csikós Ildikó, Trescsikné Molnár Márta)
4. BECS működtetése
S. Sikeres beóvodáztatás
6. Szakmai színvonal emelése

3. A pedagógiai munka értékelése:

Az éves munkaterv elkészítésekor figyelembe vettük a korábbi évek tapasztalatait. Az óvoda
hagyományos rendezvényeit ebben az évben is megtartottuk. Minden évben kiemelten kezeljük a
szülők és gyermekek számára szervezett közös rendezvényeinket, amelynek célja a szülökkel való
kapcsolat erősítése, közösségfejlesztés. Ebben a nevelési évben külön hangsúlyt kapott a
rendezvényeink szülők felé való nyitottsága. A karácsonyi foglalkoztató, a közös virágültetések, a
Cigánykerék nevű, roma kultúra világnapjáról való megemlékezésünk, valamint a Gyermeknap, Anyák
napja és a Ballagás i5 ilyen esemény volt. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők részesei legyenek a
gyermek óvodai életének. Hisszük, hogy a belénk vetett bizalmuk épül általa.

A gyermekek egyéni fejlődését az óvoda fejlesztőpedagógusa által vezetett munkacsoport
dolgozta ki 2016 nyarán. Változtattunk a csoportnaplóban vezetett szintfelmérő formáján. Az új
forma lehetővé teszi a gyermekek fejlettsége szerinti mikro csoportba történő besorolását a
különböző részképességek szerint.
Az egyéni fejlettségmérés eredményeire támaszkodva egyéni fejlesztési tervet készítettünk. A
mérések eredményeiről a szülőket tájékoztattuk.
A Reményhir lntzményben szaktanácsadói látogatásra került sor 2018 év elején. Hrabovszki Mihály
szaktanácsadó javaslatára a 2018/2019-es nevelési évtől ismét tervezzük a DIFER mérések
bevezetését az óvodában. A gyermekek egyéni fejlődésének biztosítására egyéni fejlesztési tervet
készítünk. A fejlesztést a DIFER fejlesztő rendszer segítségével kívánjuk végezni. Bízunk abban, hogy a
fenntartótól a szükséges támogatást megkapjuk.

Az új gyermekeknél az óvodapedagógusok családlátogatást tartottak. A látogatás tapasztalatait
az egyéni fejlődési naplóban rögzítették. A gyermekek szociális hely2etéről a családlátogatás
tapasztalatai mellett a védőnőkkel és a gyermekjóléti szolgálattai tartott szoros együttműködés
biztosít információt a számunkra.

A szülők és munkatársak elégedettségének mérését ebben az évben az intézményegység
önértékelésének keretei között végeztük. Az értékelés eredményeit a munkatársakkal és a
fenntartóval is ismertettük. A Tanfelügyelet értékelését követően elkészült az intézmény intézkedési
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terve, mely a fejlesztendő területek erősítését célzó feladatokat fogalmazza meg. A kővetkező év
munkatervében ezek a feladatok meg fognak jelenni.

A tanköteles korú, óvodában maradó gyermekek továbbra Is Iskola előkészítő foglalkozásokon
vettek részt a tanítókkal szorosan együttműködve. Az első osztályba lépő gyermekeinket
utókövettük, teljesítményükről nyílt napokon tájékozódtunk, illetve az óvoda-iskola átmenet
munkacsoport szakmai fórumon folytatott egyeztetéseket

A munkaközösségek ebben a nevelési évben először nem a Kistérségi Óvodák
munkaközösségeinek munkájához csatlakoztak. Önálló munkaközösségeket hoztunk létre:

- Egészséges életmódra nevelés (Juhászné Kovács Zita, Benkő Ágnes, Szászné Méhes Tünde)
- Külső világ tevékeny megismerése, matematika (Szládekné Bokor Blanka, Trescsikné Molnár

Márta, Vozár Sándorné)
- Tehetség (Ádám Györgyi, Dihenné Rucz Erika, Joó-Csikós Ildikó)

A munkaközösségek célkitűzéseiket, éves terveiket önállóan alakították ki és fogalmazták meg.
Az intézményi tanfelügyelet értékelésére alapozva a jövőben is maradunk önálló munkaközösség,
azonban a „kevesebb több” elvét alkalmazva évente egy-egy munkaközösséget kívánunk alakítani az
adott nevelési év célkitűzéseinek, kihivásainak támogatására. Ebből adódóan a 2018-2019-es nevelési
évben a DIFER munkaközösséget kívánjuk létrehozni és működtetni. Bízunk abban, hogy megfelelő
szakmai támogatást tud nyújtani az óvodapedagógusok fejlesztő, felzárkóztató munkájához.

A pedagógusok munkájuk végzéséhez ebben az évben is igyekeztünk segítséget nyújtani:
értekezleteken kaptak tájékoztatást az aktuálisan felmerülő feladatok elvégzéséhez. Szakmai lapot
járatunk (Óvodai nevelés), valamint internet hozzáférés és laptopok állnak rendelkezésre az önálló
ismeretszerzéshez. A közösség építése és szakmai megújulás céljából részt vettünk az Reményhír
Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Bázisintézmény konferenciáján, ahol Szicsek Margit 2
előadása gazdagította pedagógusainkat. A konferencia jó alkalmat kínált arra, hogy az
óvodapedagógusok betekintést kapjanak az Iskola jó gyakorlataiba.
A pedagógusok továbbképzése folyamatos volt, 6 fő ávodapedagógus nyolc továbbképzésen
összesen 300 kreditet gyűjtött.

Az óvoda kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Partnereinkkel ebben az évben is folyamatos
volt az együttműködés. A védönő rendszeresen látogatta intézményünket. A tisztasági szűrések után
az aktuálisan felmerülő problémákat megbeszéltük, az információkat megosztottuk egymással. A
Gyermekjóléti szolgálat szakmai napjain részt vettünk, a családgondozók részére adatot
szolgáltattunk. A Pedagógiai Szakszolgálattal heti kapcsolatban voltunk. A gyermekek kognitív
felmérésével, iskolaérettségi vizsgálatokkal, magatartási problémák szűrésével segítették a
munkánkat. Szakmai tapasztalataik, észrevételeik, tanácsaik nagy segítséget jelentettek a számunkra.

A pedagógiai program megvalósításához szükséges feltételek biztositásában számíthatunk a
fenntartóra. A felmerülő szükségeket jelezzük felé. Az épület tulajdonviszonya miatt a nagyobb
költségigényű beruházások biztosítása nehezen tud megvalósulni.

A gyermeklétszám csökkenése az elmúlt években folyamatos. A fenntartó kérésünkre lehetővé
tette, hogy maradjon az 5 gyermekcsoport, azonban a 10 óvodapedagógusból egy (óvodavezető)
egyéb fenntartó által kapott feladatai miatt kevesebb időt volt jelen a csoport életében. Ebben a
csoportban pedagógiai asszisztens napiS órában volt jelen. A nevelési évet 2 fő új dajkával indítottuk.

intézményi események

A munkatervben foglaltaknak megfelelően megvalósultak:

Kiscsoportosok játszó délelőttje 2017. augusztus
Istentisztelettel egybekötött tanévnyitó 2017. augusztus 31.
Tanévnyitó értekezlet 2017. augusztus 22.
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Őszmarasztaló 2017. október 20.
Őszi nevelés nélküli napok a szülők igénye alapján nyitva tartottunk
Színház 2017. október
Óvodai fényképezés 2017. november
Mikulás várás 2017. december 6.
Karácsonyi foglalkoztató 2017. december 15.
Téli nevelés nélküli napok 2017. december 22.— 2018. Január 2.
Farsang 2018. február 16.
Fecskeváró 2018. április
Cigánykerék, Föld napja 2018. április
Családi nap, Anyák napja 2018. május
Ballagás 2018. Június 8.

4. Továbbképzések:

Szakirány Képzés típusa Résztvevők Résztvevő neve
száma

Fejlesztőpedagógus pedagógus szakvizsga 1 tő Joó Csikós Ildikó
Mentálhigiénia pedagógus szakvizsga 1 tő Dihenné Rucz Erika

(szünetel)
Óvodai esélyteremtő 2 tő Ádám Györgyi
intézményfejlesztési Szládekné Bokor
program és eszközrendszer Bianka Rózsa
Családpedagógia 6 év alatti 1 tő Benkő Ágnes
gyermekkel foglalkozó
szakembereknek

‚ pedagogus tovabbkepzes .. -

A tehetsegazonositas,
(30 órás, akkreditált) Adam Gyorgyi

tehetseggondozas Dihenne Rucz Erika
lehetőségei hátrányos Juhászné Kovács Zita
helyzetű gyermekeket
nevelő óvodában, a
fejlesztés beépitése a
pedagógiai_programba

S. Pedagógus életpálya:

- BECS munkacsoport működtetése: Juhászné, Szládekné, Makoveiné
- Szászné Méhes Tünde: Pedagógus II. — minősítés
- Belső önértékelés: Joó-Csikós Ildikó, Trescsikné Molnár Márta
- Intézményi önértékelés: Makoveiné Durkó Nikoletta
- Intézményi tanfelügyelet: Makoveiné Durkó Nikoletta
- Jelentkezés a 2019. évi minösítésre: nem történt
- Jelentkezés szakértő/mesterfokozat: Juhászné Kovács Zita Andrea

6. PálVázatok:
EFOP-3.1.3-12-394-2017 - Esélyteremtő óvoda:

- 2017. együttműködési megállapodás az Oktatási Hivatallal
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2017. ősz: Ádám Györgyi és Szládekné Bokor Blanka részt vesznek az „Óvodai esélyteremtő
intézményfejlesztési program és eszközrendszer’ továbbképzésen.
2018.01.01. — Ádám Györgyi és Sziádekné Bokor Bianka az OH alkalmazásában vesznek részt
a projektben. A konzultáció, az adatok szolgáltatása és a beszámolók küldése folyamatos.

7. Partner intézményekkel való kapcsolattartás:
- Kistérségi Óvodák programjai
- Pedagógiai Szakszolgálattal
- Védőnö szolgála1tal
- Családsegitűvel
- Polgármesteri Hivatal Szociális osztályával folyamatos kapcsolattartás, szoros

együttműködés

8. Egészségügyi szűrések:

Védőnő (2-3 heti rendszerességgel, jelzőrendszer jól működik),

27



Reményhir Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Müvészeli Iskola - OM 201669

Beszámoló a 2017-2018. tanévröl és a 2018/2019. tanév előkészitéséröl

3.2.3. Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakközépiskolája

1. Általános összefoglaló

A szakiskolai képzés a 2014/2015. tanévben Indult intézményünkben. Alapvető célunk a hátrányos

helyzetű, főként roma tanulók befogadása, tanítása, akik egyrészt általános iskolánk volt diákjai,

másrészt középiskolai képzésük megrekedt. Az oktatásba való bevonás, a lemorzsolódás elkerülése

motivált bennünket. Már a 3. tanévet zárjuk a szakiskolában, a 2016/2017-es tanévtől:

szakközépiskolában. Az elmúlt tanévben két évfolyam volt: 9., 11.

A tanév eredményei igazoltak bennünket: egy tanulóról sem lehet eleve lemondani. Egyrészt:

motiválhatók voltak, hiszen az OSZKW-n 2 csapatunk jutott be a regionális döntőbe, amelyet

Szegeden rendeztek meg. Másrészt a tanulmányi eredmények mutatói, az év közbeni erőfeszítések a

pedagógusok részéről mindenképp a nehézségeket tükrözték, de a nyári szakmai gyakorlaton

nyújtott teljesítményük, pozitív hozzáállásuk azt mutatta, hagy a szakma szeretete, méltósága igenis

közvetíthető a gyerekek felé.

Ebben az évben volt másodszor szakmai záróvizsgázó osztály. A S vizsgára bocsátható tanuló mind

sikeres vizsgát tett, egy tanuló jeles eredménnyel végzett. Nem tekinthetünk el a 3 év alatt

bekövetkezett jelentős lemorzsolódásrál: ez az évfolyam 12 fővel kezdte meg tanulmányait, és 8 fő

szerzett szakmai bizonyítványt. A ballagást az általános iskola tanévzáró ünnepségével egybekötve

rendeztük meg.

Statisztika

Szakközép

Tcr,u Ó ézárn

E.’ l.ö:ier ri e:eti

-__ 1-
Iskola 2O7-2O
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.é..:2 iLe.:O
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ezen számok jelentős csökkentése, hiszen tapasztalatunk alapján a mutatók magas aránya

összefüggésben Van S tanulmányi eredményekkel.
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Mulasztósok, Erdős Kamill

218
184 184
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11. évfolyam eredményei
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A legjelentősebb problémát a magas hiányzási mutatók jelentették. Célunk a következő tanévben
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Az osztálytőnökök nagy hangsúlyt fektettek a közösség-és személyiségfeJlesztésre, a tanulási

motiváció erősítésére. Az éves programok során az Eötvös József Általános Iskola intézményegység

által szervezett eseményeken a szakközépiskola tanulói is részt vettek.

Tanulóink részt vettek a Határtalanul programban, Dévára utaztak és a dévai diákokat látták

vendégül. A program mindenképp Jelentős hatással volt személyiségük fejlődésére, nemzeti

öntudatuk erősítésére.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: O tő

A félévkor bukott tanulók Számára kompetenciafeJlesztést biztosítottunk a jogszabályban

meghatározottak szerint. A tanév végén 2 tanuló bukott 1-3 tantárgyból. Ők a nyári gyakorlatot el

sem kezdték, Így a 9. évfolyamot megismételhetik.

A 2018/2019. tanévre megkaptunk 12 tő keretszámot, ebből augusztus 31-ig 12 főt tudtunk

beiskolázni, így a 9. évfolyamot, a megújított szakközépiskolai helyi tantervünk alapján inditottuk el

2018.szeptember 1-Jén.
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3.2.4. Reményhír Intézmény Alapfokú Művészeti Iskolája

2017 szeptemberében, nagy „reményekkel” indítottuk az AMI egységet.

Statisztika;

Pedagógus; 1 főállású, 1 részmunkaidős, S óraadó

Növendék: 87 tő (okt.1.), főként a Reményhir Intézmény tanulói, de voltak más intézményből is

növendékek, a létszáma tanév során nőtt. Voltak tanulók, akik két tanszakot is választottak.

Tanszakok: 4 (dráma, grafika, gitár, társastánc)

Az induláshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megfelelőek voltak.

Nagy Segítség volta Fenntartó részéről, hogy minden tanszak anyagszükségletét teljesítette.

Célunk;

• hogy minél több növendék csatlakozzon hozzánk, akár más intézményből, településről.

• kiemelkedő szakmai munkával hosszú távon kiépitsük a müvészeti oktatást

Egy új intézményegység, mindig nagy kihívás: Minden tanszak megfelelő létszámmal folytatta

munkáját. Népszerű, sok diákot vonzó a gitár és a társastánc tanszak.

iskok

Az előző tanév felmérése, az idei tanév októberi és félévi állapota között nincs szignifikáns eltérés,

vagyis a lemorzsolódás minimális volt. A tanév végén a félévi adatok alapján minden diák kapott

bizonyítványt, bízunk a sikeres folytatásban.

Művésze{i

AMI tanulók
::17.:D0

27 27

L 10
S.,
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Valamennyi tanszak feladata ezen tehetséges kis diákok, ‚gyémántok” csiszolása, formálása. A

stilusuk, közösséghez hozzáállásuk, fegyelmezettségük, memóriafejlődésük, csapatmunka - minden

bizonnyal hosszú távú, jó befektetése munkánknak.

Az első félévben már sikerült a gitár és a dráma tanszaknak közremüködni iskolai rendezvényeken.

Az igazán nagy kihívások a második félévben voltak. A megkezdett munka folytatása rendben

megtörtént.

PrQRramiaink:

2018.02.16-án nagyszabású Gálaműsor Békésen (minden tanszak, fellépő művészek, technika

biztosítása a Békéscsabai Jókai Színház közreműködésével)

2018.03.10-én vendégszereplés, a csorvási AMI meghívására. Szilágyi Attila tanár ás Ásás Géza

növendék.

2018.04.19-én Epreskerti Óvoda Cigánykerék c. rendezvényén,Makoveiné Durkó Nikoletta,

intézményegység—vezető felkérésére, táncosok és gitárosok közreműködtek.

2018.04.24-én a Békéscsabai Jókai Színház szervezésében, verseny az Ádámok ás Évák programon.

Dijeső a Reményhír Intézménynek.

- legjobb férfi mellékszereplő (Farkas Ramón)

- legjobb női szereplő (Ásás Katrin, Dr. Hepp F. tanulója)

- legjobb rendezés (Katkó Ferenc>

- legjobb előadás REMÉNYHÍR (12 induló csapat közül)

2018.06.01-én rendhagyó vizsgaelőadás a Kulturális Központ színháztermében. (minden tanszak)

2018.06.12-én Kormányhivatal Konferenciaterem — felkérés megyei rendezvényen közreműködésre.

A Reményhír AMI népszerűsitése, bemutatása. (Szilágyi Attila, Ásás Géza.)

Növendékek, pedagógusok rendszeres munkája az iskola szabályos működését eredményezte.

A fentiekben felsorolt események azt tükrözik, hogy iskolánk már az els6 évben, megyei szintem 5 be

tudott mutatkozni, jó eredménnyel. Tudósított a „Behir”, a Békés megyei Újság, A Színház közösségi

oldala a kiváló eredményekről.

A Békés Matrix próbahirdetése februári gálánkra 1328 kattintást kapott.

Április hónapban a városban az intézményegység-vezető felkereste az intézményvezetöket, hogy

népszerűsítse iskolánkat, akik készséggel fogadták. (szórólapok, plakát>

Több osztályban személyesen is találkozott diákokkal, tanárokkal, akiknek elmondta, hogy milyen

tanszakokra lehet nálunk jelentkezni.

Nagyon fontos a kapcsolattartás, bemutatkozás rendszeresítése. (reklám, látogatás, „másik” AMI

meghívása, koncertek, bemutató estek>

Igyekszünk a városi események rendszeres résztvevői lenni.
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A dráma tanszakon elért sikerek után, nagyobb az érdeklődés.

A kiosztott adategyeztető lapot a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan két növendék kivételével

visszahozták a tanulók, illetve az Új jelentkezők (eddig 12 fő) leadták. Várható létszám: 105 fő, ami a

szeptember 17-el induláskor válik véglegessé.

Az elkövetkező tanévben készülünk a tan5zakonkénti, rendszeres bemutatkozásra, kiállitásra a

tehetséges képzőmüvészek közül. Szegediné Kutasi Emma tanárnő munkáiból a Kulturális Központ

Kápolna termében 2019 januárjában kiállítás lesz látható.

A 2017-2018. tanévre vonatkozóan az éves munkatervben vállaltakat minden

intézményegység teljesítette.
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4. A 2018/2019. tanév beiskolázási, tanévkezdési mutatói

4.1. Szakmai változások, feladatok
SzMSz: beépitettük a Panaszkezelési és Adatkezelési szabályzatokat, elkészült a Honvédelmi

lntézkedési Terv (mellékletek)

Pedagógia Program:

• az 1/3/5/7. évfolyamon beépült a Boldogságóra program, mely intézményi szinten az

osztályfőnöki órák tanmenetében és megvalósításában lesz tetten érhető

• az óvodai nevelés! programban a nyáron módosított Óvodai Nevelési Alapprogram

kötelező elemei jelennek meg

Augusztus végén megszerveztük a javítóvizsgát, ezek után megtörténtek a végleges osztályba

sorolások. A javitóvizsgák az általános iskolai tanulóknál sikeresek voltak, mindannyian

továbbléphetnek. A szakközépiskolában 1 fő javítóvizsgája sikertelen volt, ő évet ismételhet, 3 fő

nem végezte el a nyári gyakorlat, ök is évet ismételhetnek. A javítóvizsgák eredménye! a korábbi

mutatóknál kedvezőbbek, a nyári gyakorlat el nem végzése azonban figyelmeztető jel a

szakközépiskolások motiváltságát tekintve.

• Elkészült a tantárgyfelosztás és az órarend, elindítottuk az elektronikus naplót (digitnapío),

kialakítottuk a csoportokat.

• A tanévet nem zökkenőmentesen tudtuk elkezdeni: az intézményegység-vezetöi pályázatra

nem volt jelentkező, így a korábbi intézményegységvezető-helyettes látja el a feladatot.

• A vezetői létszám csökkenése fokozott terhet ró az intézmény vezetőségére.

• A meghirdetett állásokra nem volt jelentkező, így óraadói megbízással, ill. a meglévő

humánerőforrás átcsoportosításával, de nem a szakos ellátottságnak megfelelően indítjuk a

tan évet,

• A munkaközösségek száma csökkent, a feladat szétosztásra került.

• A pedagóguslétszám csökkent: elbocsátás, nyugdijazás, elhalálozás, munkaviszony

megszüntetése miatt Ebből adódóan: a 3 és a 5. évfolyamon az osztályokat összevontuk, a

szakmaiságot szem előtt tartva a fő tantárgyak tekintetében megtartottuk a csoportbontást.

• Az első osztályt 3 tanitóval kezdjük, magyar, matematika, környezetismeret órákon

csoportbontást alkalmazunk

A Reményhir Intézményben az éves programokat és eseményeket a 2018/2019. tanév

rendjéröl szóló 3/2018 (VI.14.) EMMI rendelet alapján, az intézményegységekben folyó munka
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összehangolásával terveztük meg. A részletes munkatervet az intézményegységek honlapjain

feltüntetjük.

Új feladatok a 2018/2019. tanévben:

Pályázatok:

Folyomatban: EFOP 3.1.3.Esélyteremtő Óvoda,

EFOP 3.1.5, Lemorzsolódás ellen

Új szerződés, megvalósítás előtt:

• EFOP-3.3.6-17-Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és

természettudományos élményközpontok fejlesztése (Békéscsaba. Életfa Alapítvány,

20 18-2020

• EFOP 3.3.2.-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (MŰV-házzal),

20 18-20 20

• EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonositószámú „A pedagógusok módszertani

felkészitése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében” — Komplex

Aiapprogram (20 fő bevont pedagógus, 120 óra/pedagógus) — 2017.01.01.-

2021.09.30., Szegedi Tudományegyetem

• Boldogságóra program -1/3/5/7. évf. ‚ évi 10 alkalom/csoport/osztályfőnöki órák

keretében - 1. feladat: 2018.09.15-ig

4.2. Személyi változások, létszámadatok

Pedagógus, nev-okt. munkát segítő:

Az előző évhez képest 4 fővel kevesebb, valamint 1 fő tartósan távol lévő pedagógussal kezdjük a

tanévet, ami az aktív állományban lévő pedagógusainkra jelentős terhet ró. Az óraadók továbbra is

elsősorban az Erdős Kamill Szakközépiskola szakmai elméleti és gyakorlati oktatásában vesznek részt,

de szükséges foglalkoztatásuk az óvodában, az általános iskolában, valamint az AMI tanszakain. Az

Epreskerti óvodában egy fő pedagógus tartósan távol van (Eves), Így a csoportokban történő

feladatot 9 pedagógus látja el egy ped.asszisztens bevonásával.

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

létszámmal hatékonyan tudjuk ellátni a feladatokat.

Segitő munkatársak: 5 fő segíti a pedagógusok munkáját, közülük négyen

közfoglalkoztatottak, elsősorban koordinátori, asszisztensi feladatot látnak el.

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

mutat, az ávodában azonban több gyerekkel kezdjük a nevelési évet. A végleges számok a
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2018.10.01-jel adatokkal alakulnak ki, A beiskolázást követően egy első osztályt indítunk 24 tő

tanulóval és 3 tanítóval. Bízunk benne, hogy a létszám a 2018/2019. tanévben nőni fog, így Ismét

visszaállhat a két párhuzamos osztály. Az óvodában 5 csoportot indítunk.

A szakközépiskolában ebben a tanévben 12 fővel indítottuk a 9. évfolyamot, Szociális ápoló és

gondozó képzésben.

A felnőttoktatási osztályunkba Idén jelentős számú tanuló kérte felvételét. Nagy örömünkre szolgál,

hogy nemcsak Békésről, hanem más településről Is igénybe veszik szolgáltatásunkat. Legnagyobb

örömünkre a tavalyi tanévben Tatárszentgyörgyről érkező tanulók Is folytatni kívánják

tanulmányaikat. A tanévben csak levelező rendszerű felnőttoktatást tudunk biztosítani.

Az AMI 2. tanéve kezdődik, szeptember 17-én. 1 fő pedagógus munkaviszonya a nyár folyamán

megszűnt, a tavalyi évben oktatók továbbra is vállalták a művészeti oktatást, 1 tő Új óraadó kezdi

meg gitár tanszakon a munkát intézményünkben.
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4.3 Az oktatási épületek 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 nyáron az óvodában részben felújították a kerítést,

egyéb felújítás nem történt.

Vannak olyan helyiségek, amelyekben az elmúlt tanévek során beázások voltak, ezek javítása,

rendbehozatala Szükséges lenne. Ugyanez mondható el a nyilászárókról, ahol p1. az ablakok több

esetben is balesetveszélyes állapotba kerültek, cseréjük mindenképp indokolt.

Összességében:

• 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.

4.4. Kapcsolataink

Az önkormányzattal, valamint a városban működő egyéb intézményekkel, szervezetekkel, amelyekkel

az oktató-nevelő munka során kapcsolatot tartunk fenn, jó kapcsolatot 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. Szükség szerint igénybe vesszük a Pedagógiai szakszolgálat, a Családsegítő

szolgáltatásait, jó kapcsolatot ápolunk a Kecskeméti Gábor Művelődési Központtal, a Roma

Nemzetiségi Önkormányzattal, a védőnői szolgálattal, valamint a városban működő

társintézményekkel. A jó kapcsolat ápolására a jövőben is fokozottan fogunk ügyelni.
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5. Összegzés

A 2017-2018-as tanévben a kitűzött feladatokat mind intézményi, mind intézményegységi szinten

megvalósítottuk, sőt a felmerülő, időközben megjelent felhívásoknak, feladatoknak is eleget tettünk..

Több területen is újításokat vezettünk be, amelyeknél minden esetben a hatékonyabb működés,

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

A 2018/2019. tanévet a jó gyakorlatok megtartásával, a finn pedagógusok továbbfoglalkoztatásával, a

Bázisintézménytöl elvárt feladatvállalással, az EFOP 3.1.5. pályázat folytatásával, Új pályázatok (ezen

belül pedagógusképzések) indításával, Új program (Boldogságóra) bevezetésével, valamint a kötelező

feladatainkra való felkészüléssel kezdjük. Folyamatosan Szem előtt tartjuk továbbra is a pedagógiai-

módszertani megújulás lehetőségeit. Továbbra is bízunk benne, hogy munkánk egyre inkább

elismertté, elfogadottá válik a városban.

Békés, 2018. szeptember 17.

Illés Bernadett
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KOLLÉGIUM 2017/2018. TANÉVRE VONATKOZÓ MUNKÁJÁRÓL

BÉKÉS MEGYE ÉS A KÁRPÁ T-MEDENCE NEVELÉSÜGYÉNEK SZOLGÁLATÁBAN...

Intézmény neve: Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 203109

Intézmény fenntartója: Gál Ferenc Főiskola /Szeged-Csanádi Egyházmegye!

Fenntartó képviselője: Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár

Intézmény vezetője: Moldován-Garas Helga mb. igazgató

Elérhetőségek: 5630 Békés, Hőzső u. 39.

e-mail: igazgato@gff-bekes.hu
honlap: www.gf bekeshu

telefon: 66/511-577

Az intézmény jelmondata: „Szeretet nélkül nincs bizalom, bizalom nélkűl nincs nevelés.” ‚‘Don Bosco/

A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium jogelődjét 1902-ben

alapították. Fennállásának több mint 110 éves időtartama alatt jelentős változásokon ment keresztül,

de mindvégig meghatározó Szerepet töltött be a város, a térség, és a megye oktatási-szakképzési

rendszerében, főként a mezőgazdasági szakképzés területén.

Az intézmény fenntartását 2015. szeptember 01. napjával vette át a Gál Ferenc Főiskola. A

fenntartóváltás eredményeként iskolánk képzési struktúrája stabilizálódott, Új képzések indítására

kaptunk engedélyt.

Az oktatás feltételei, az épületek állaga és az informatikai infrastruktúra évről-évre javul a fenntartó

támogatásának köszönhetően.

Az egyház jelenléte jelentős pozitív változást eredményezett a tanulók magatartásában, tanuláshoz

való hozzáállásában.
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A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei

Intézményünk a gyermekek keresztény szellemben történő oktatását, nevelését tűzte ki célul. Azt
szeretnénk, ha iskolánk Is hasonlítana egy Ideális család életéhez, ahol mindenkor a kőlcsönös szeretet,
megértés és megbecsülés uralkodik. Ez a légkör alkalmas arra, hogy a gyerekek a legjobban érezzék
magukat, legtöbbet hozzák ki önmagukból és valódi képességeiknek megfelelően tudjanak teljesíteni.
Iskolánknak humánus szellemisége és emberközpontú nevelési elvei alapján el kell érnie, hogy a
tanulók is aktív részesei legyenek egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek, annak céljait, nevelési
gyakorlatát képességeik szerint segítsék teljesítményükkel, magatartásukkal.

Ennek érdekében az alábbi alapelveket kívánjuk kiemelten érvényesíteni:

• A társadalmi igény és az egyéni érdek összhangjának elve
• Az értékek tiszteletének elve
• Az együttműködés elve

• Az intézményhasználók igényeit támogató környezet kialakításának elve
• A személyre szabott oktatás-nevelés elve

Legfontosabb nevelési céljaink és feladataink

V Nagyon fontos - a hitre, reményre, szeretetre nevelés.
A gyermekek segítése abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt
emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető,
felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré
váljanak.

I A gyermekek morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs
képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének megalapozása.

I A kudarc-és sikertűrés készségeinek fejlesztése.
I Magas színvonalú és sokrétű ismeretközlé5sel és hatékony szakmai munkával a gyermekek

önálló problémamegoldó, gondolkodó képességének, készségeinek és a kreativitásának
fejlesztése.

I Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele.
«‘ A kuturált szórakozás igényének kialakítása.
I Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a tudás, a

fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítése.
I Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat)
I A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése és kiegészítése,

valamint közvetítése a gyermek által a családban
I A keresztény erkölcs normáihoz igazodó magatartás, az emberi kapcsolatokban a szeretet,

bizalom, türelem, jóság, szelídség, megbocsátás, önzetlenség, együttérzés, igazmondás,
felebaráti szeretet, segítőkészség, bűnbánat, önzetlenség, figyelmesség megismertetése,
gya koroltatása.

A továbbiakban az intézményi működés legfontosabb területeit mutatjuk be.



Tanulói létszám

Oktatási terület

A 2015-ben történt fenntartáváltást követően a tanulói létszám alakulása kedvező tendenciát mutat.
2017. október 01-jén 551 tanuló Járt intézményünkbe, ez kimagasló eredményt Jelent, hiszen Országos
tendencia a középiskolákban a tanulólétszám csökkenése, és ez Békés megyében hatványozott módon
jelentkezik.

A 2017/18-as tanévet során az osztályok szerinti tanulói létszámok alakulása a következőképpen
alakult.

9. A

9. B

10. A

10. S

10. C

11. A

11. S

12. K

12. L

5/13 K

1/13 A

2/14 A
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Vend églátássze rvező
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SZAKKÖZÉPISKOLA (3 óv) 2017. szeptember 01. 2018. Június 15,

(végzősök május 04.)

1/9 C

1/9 D Gépi forgácsoló

1/9 E Cukrász

1/9 F Eladó

Hegesztő

Pincér

Szociális gondozó és
ápoló

28 24

28 19

21 21

18 21

2/10 D

2/10 E

2/10 F Mezőgazdasági

gépész

Hegesztő

Gépi forgácsoló

13

22

25

12

16

22

15 15

21 17

9 9

200 176

ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ (2 óv)

Szé 12/1
Szó 13/1

13
13
26

2018. június 15. (végzősök

május 04.)

7
12
19

Felnőttoktatás *

KSZ 1

30 Fő

Tehergépkocsi-vezető ráépülés

Tanulói létszámok összehasonlítása az elmúlt két tanévre vonatkozóan.

2016/2017 2017/2018
szeptember 1. 515 Ui

508 fő
484fő 494fő

Új képzések indítására kaptunk lehetőséget: a Tehergépkocsi-vezető képzés mellett az Autóbuszvezető

Mezőgazdasági gépé5z

Szociális gondozó és ápoló

2/10 G Eladó Cukrász

Hegesztő Szociális gondozó ás

ápoló

Cukrász Pincér

3/11 D

3/11 F

60
40
20

lii O
-o

C

L.

Szakma szerintJ létszám (176
fő)

54
31 28

18 18 17 10I
4

42

Szakmák

2017. 5zeptember 01.

októberi.
június 15.

561 M
S5ifő

képzés is elindult.



A képzési struktúránkat évről-évre a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően alakítjuk. Ennek
köszönhető a Közszolgálati ügyintéző képzésünk színvonalas megvalósítása a Békési Járási Hivatallal
együttműködve. A Mezőgazdasági gépésztechnikus képzés esetében pedig a környék meghatározó
szerepet betöltő cégeivel összhangban, együttműködve valósítjuk meg az oktatást.

Tehetséggondozás

Az intézményünk tanulói összetétele nagyon változatos, sok településről és különböző környezetből

érkeznek hozzánk a tanulók.

Nagy kihívás a közepes átlagú és érdeklődésű tanulók motiválása versenyekre, továbbtanulásra.
Eredményeink azt mutatják, hogy a korábban nem érvényesülő tehetségek az intézmény dolgozóinak
oktató-nevelő munkájának eredményeképpen kibontakoznak.
Ebben az évben is kérdőív formájában mérte fel az iskola vezetése a tanárok ezirányú tevékenységeit:

Háziverseny-házibajnokság

OSZTV elődöntő, Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny elődöntő Szládek László
Kollégiumi háziversenyek, asztalitenisz, biliárd, darts. Szász Dénes
Labdarúgó házibajnokság Papy Zsolt
Pingpong háziverseny, Fekvenyomó háziverseny Székely Ferenc

Felsőoktatásban való továbbtanulásra és emelt szintű érettségire való felkészítést

Otthoni felkészülést segítő tanácsadás és koordinálása a Sós Sándor
tanulmányoknak

Tantárgyi korrepetálás szervezése, tételek nyomtatása, folyamatos Szász Dénes
fel kérdezés.

Szemán Anitát készítettem fel az emelt szintű magyar érettségire. Szilágyiné Szabó Ágnes

Szakkörök, érdeklődési körök

Szabó Gusztáv verseny Szládek László
Barkács-kör folyamatos működtetése Szász Dénes
Lehetőséget adok a tanulók testedzésére, illetve bárminemű sportos Rácz András

mozgást feltételező felvételi felkészítésére

Van egy magyaros csoportom a facebookon, ahol programajánlókat, Szilágyiné Szabó Ágnes
pályázati felhívásokat teszek közzé, ezekre szoktak reagálni a tanulók
(programokat látogatnak, pályamunkát készítenek, versenyre

jelentkeznek). Ha kirándulni megyünk, itt teszem közzé a tudnivalókat

Fotó-video, sport foglalkozások, ilImcIub Minya János

Tanulmányi/szakmai/sport/egyéb versenyek

Gépész technikus és szakközépiskolások felkészítése szakmai Bálint Imre
versenyre.
Szakmai verseny (hegesztő) Egeresi István

OSZW 18.hely, Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny 6. hely Szládek László



Asztalitenisz megyei középiskolás versenyre való felkészítés. Ill. Szász Dénes
helyezés

Atlétika - Sok eredmény - KIDS 1 arany és egy ezüst, megyei - két arany, Rácz András
két ezüst és egy bronz - Országos döntő egy nyolcadik hely.

OSZTV versenyre felkészítés munkagép gyakorlatból, versenyző Ardeleán György
elkísérése Jánoshalmára, 17. lett

Floorball, Akadályfutás Székely Ferenc

Édes anyanyelvünk-feladatok megoldása Szőke Magdus Piroska

Az Édes Anyanyelvünk versenyre készítettem fel tanulókat (Bozó Péter Szilágyiné Szabó Ágnes
és Osztás Péter), végül azonban nem jelentkeztek, mert nagyon a tanév
végén van a megmérettetés, és addigra elfáradtak. Készülünk viszont
az 0KW-rel

Az érettségi utáni vendéglátás szervező vendéglős és vendéglátás Palyusik Éva
szervező szakon tanulókat felkészítettem az országos szakmai verseny
írásbeli fordulójára, ahol két tanuló elérte az írásbeli szakmai vizsga
megírása alóli felmentést jelentő pontszámot.

Rendvédelmi verseny, haditornára felkészítés, lövészverseny, Minya János

Felzárkáztatás
A térségben élő családok szociális helyzetéből adódóan intézményünkben több mint 180 hátrányos

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló jár. A fenntartó által támogatott pedagógiai munka
során, Illetve pályázatok által ezen tanulók nem kallódnak el, hanem megtalálják az óvó-védő közeget,
és legtöbbjük sikeresen veszi az élet nyújtotta akadályokat.

A felzárkóztatási programunk nem csak a tanulmányokra, hanem a szociokulturális hiányosságok

időben történő megszüntetésére is kiterjed. Ennek érdekében a programban részt vevő tanulókat

kulturális eseményekre, szakmai szimpóziumokra kísérjük, illetve fokozott figyelmet fordítunk a
családlátogatásokra, és segítjük a munkaerő-piaci szereplőkkel történő kapcsolat felvételére, hogy az
életben való boldogulásukat megalapozhassuk.

Lemorzsolódás
Tanulói mozgások vannak a tanévek során.
A tanulói létszám alakulás jól látszik az első oldalakon kimutatott, osztály létszámok táblában.

13. évfolyamot azok hagyták el, akiknek nem sikerült az őszi érettségi vizsga. Illetve a már szakmával

rendelkezők felmérték, hogy az intenzív érettségire készítő képzés meghaladja képességeiket. Inkább

munkába álltak.

Lemorzsolódás csökkentésére tett intézkedések

A kötelezö jelzőrendszer működik iskolánkba, megfelelő módon tájékoztatjuk az érintetteket. A

lemorzsolódás arány Békés megyében 10%. Intézményünk adatai a következek:

• 2017/2018. tanév I. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi

szinten: 427 főből 33 fő (7,7%)

• 2017/2018. tanév II. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi

szinten: 427 főből 12 fő (2,8%)



Hiányszakképesítés, szakmai ösztöndíj
A 2017/2018. tanévben a következő szakképesítések tartoztak a hiány-szakképesítések közzé:

• gépiforgácsoló

• hegesztő

• szociális gondozó ás ápoló

• mezőgazdasági gépész (csak a 10. évfolyam)

A tanév elején 93 tő volt jogosult a Szabóky Adolf ösztöndíjra.

Törekszünk arra, hogy minél több hiány-szakképesítést indítsunk, ezzel is próbálunk megfelelni a

munkaerő-piaci elvárásoknak, és támogató közeget biztosítunk sok-sok hátrányos helyzetű, de

tehetséges tanulónak.

Különleges bánásmódot igénylő tanulók (SNI-BTM)
Az iskolarendszerben zajló közoktatás számára az egyik legnehezebben kezelhető kérdés, hogy milyen

pedagógiai megoldásokat lehet az SNI tanulók érdekében alkalmazni az integrált oktatás keretei

között.

Fontos kérdések:

- Hogyan lehet a gyakorlatba átültetni, hogyan lehet alkalmazni azokat a tanítási módszereket az SNI

tanulók középiskolai oktatása során, amelyek az egyéni problémák ellenére, azok kezelésével sikerhez

juttatják a tanulót, ás képessé válnak arra, hogy a többi tanulóval együtt haladhassanak.

- Hogyan lehet teljesíteni, érvényre juttatni, biztosítani a szakvéleményben megfogalmazott

javaslatokat (mentességek, értékelés)

- Hogyan tudják teljesíteni a tanulók a középiskolai követelményeket a mentességek mellett?

Az utóbb! néhány tanévben jelentősen megnövekedett az SNI-s és BTM-s tanulóink száma:

iÁi’JÉV összlétszám SNI BTM

2017/18 521+3ofelnőtt 63 50

Fontos, hogy kezelni tudjuk az egyéni igényeket, az egyéni eltérésekből fakadó problémákat, képesek

legyünk a tanulók számára a rendelkezésünkre álló eszközök felhasználásával biztosítani azokat a

tanulási útvonalakat, amelyek megakadályozzák az iskolai kudarcok elszenvedését, megakadályozzuk

a lemorzsolódást,

Az SNI tanulók ellátása iskolónkban:

Személyi feltételek:

2 gyógypedagógus foglakozik intézményünkben az SNI-s ás BTM-es tanulókkal. Ők tartják a fejlesztő

foglakozásokat, ill. a pedagógiai ás egészségügyi célú rehabilitációs foglalkozásokat.

Szaktanárok is tartanak fejlesztő foglalkozásokat a BTM-s tanulók számára.

Tárgyi feltételek:

- Külőn tanterem áll rendelkezésükre a foglalkozásokhoz

- Szükség szerint számítógépes hozzáférés is biztosított számukra.

- Feladatlapok, fénymásolási lehetőség, fejlesztő játékok, szókártyák, különböző segédletek,

Illetve szakkönyvek a tanárok számára.

A foglalkozásokon való részvétel:

Sokszor probléma a tanulók passzivitása, motiválatlansága, érdektelensége. Azoknál a tanulóknál, akik

rendszeresen Járnak a fejlesztő foglalkozásokra, lényegi javulás tapasztalható.



Azoknál a tanulóknál viszont, akik rendszertelenül veszik igénybe a foglalkozásokat, fejlődésük nem
követhető nyomon, nem folyamatos, tehát javulása sokat hiányzó tanulók esetében nem várható.
Mit tesz az Iskola, a szaktanár:

- a szakértői javaslatban foglaltakat maradéktalanul figyelembe veszi

(értékelés alóli mentesítés)
- szóbeli helyett írásban kérdezi vagy fordítva
- hosszabb felkészülési időt biztosít
- segítség a feladat, a szöveg értelmezésében
- házi feladat differenciáltan stb.
- lehetőség szerint megvalósítja a differenciált oktatást

Vizsgák szervezése SNI és BTM-s tanulók esetében:
A szakértői vélemény alapján, azzal összhangban a tanuló kérésére az igazgató engedélyével

mentességet kaphat az SNI és BTM-s tanuló egyes érettségi vizsgatárgyból, ill. annak egy része alól,
más vizsgatárgyat választhat, vagy egyéb kedvezményeket kérhet (időhosszabbítás, írásbeli helyett

szóbeli stb.)

Feltétele: érvényes szakvélemény, a tanulmányok során is alkalmazott alternatíva, ami a
szakvéleményben javaslatként szerepel

Szakiskolás tanulók esetében S tanuló vette igénybe a komplex vizsga során a kedvezményt

(időhosszabbítás).

Szakgimnáziumi tanulók esetében pedig 8 tanuló élt a lehetőséggel.
Lehetőség nyílik tehát az SNI-s tanulók számára Is (a felmentések ellenére) a sikeres érettségi, vagy
szakmai vizsga letételére.

Kiemelt nevelési feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek
A hagyományos oktató-nevelő munkán túl Igyekeznek az intézmény dolgozói és vezetői minél több

közösségépítő, ismeretszerző és kulturális tevékenységbe bevonni a tanulókat. A legfontosabb ez

irányú tevékenységeink:

Környezetvédelem
1’ Fenntarthatósági témahét
I Kőrnyezetrendezés a kollégiumban
I Ökoiskola pályázat

Egészséges életmód
I Sportágválasztó
V PannonHajsza — futóverseny
V Egészségnap
V Kids atlétikaverseny

Egyházi, vallásos alkalmakhoz kapcsolódó tevékenység
V Látogatása Keresztény Roma Szakkollégiumban és a Gál Ferenc Főiskolán

Felelős állampolgárrá nevelés
V Temetőtakarítás
V Pénz7
V On- és társismereti tréning

Kulturális programok
V versünnep a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban
V Roma kultúra napja



V Arany nyomában Budapesten
I Magyar Kultúra napja — részvétel a városi ünnepségen
I Kiállítás a KNP növényeiről
I Szakmai könyvtárunkat bővítettük

Környezeti nevelés

Az intézményben hosszú évek óta rendszeresen végzett munka hozadéka volta “Zöld tündér díj”
átadása a Fenntarthatósági héten. Pályázatot adtunk be az ökoiskola cím elnyerésére. A pályázati
anyag összeállítása során kristályosodott ki, hagy önálló fejezetet kellene szentelni a témának.
Az iskola természeti környezte és az agrárképzés összhangban áll a környezetben a környezetért
nevelés elvével. Mindez szaktárgyi órákon, önkéntesen végzett közösségi munkával valósul meg. Több
akcióhoz kapcsolódunk, amely szemléletet formái diákjaik között. Hazaviszi a családnak, vagy majd
továbbadja gyermekeinek. Ezt hosszú távú befektetésnek véljük. (a világ legnagyobb tanórája,
fenntarthatósági hét...)
Szűkebb környezetünk védett értékeit a Körös- Maros Nemzeti Park növényvilágát és gerinctelen
élővilágát bemutató kiállítással igyekeztünk közel vinni a gyerekekhez.
A teremtett világ értékeinek megismerésére, tiszteletére, megóvására irányítjuk tanulóink figyelmét.
A személyiségfejlesztés folyamatában a tanulókat igyekszünk fogékonnyá tenni a saját környezetük, a
természet, a társas kapcsolatok iránt.
Igyekszünk szelektiven gyűjteni és Újra hasznosítani az összegyűlt dolgokat. Így készülhetnek
dekorációs anyagok.

Ez irányú tevékenységünk szálai egybefonódnak, kiegészítik egymást, egymásra épülnek. Hosszasan
lehetne kifejteni, hogy az egyes szakképzéseknél ez hogyan jelenik meg. Mindenki tesz a dolgát.
Az intézmény adta természeti környezetet a szabadidős, rekreációs foglalkozások helyszineként
igyekeztünk kihasználni. Környezeti ás esztétikai nevelési célokat megvalósítva nagy rendezvények
szerveződtek. De az osztályok is szívesen töltötték az idejüket a gasztroparkban közös főzéssel,
beszélgetéssel. Így formálódhattak közösségeink.
Összegezve: A pedagógiai programban megfogalmazott célok, tevékenységek megvalósulnak. Bízunk
abban, hogy megkaphatjuk az ökoiskola címet.

Tőrpe tündérkert elnevezéssel őshonos alma- és körtefajta gyűjteményt hoztunk létre békési kertész
kollégák segítségével annak érdekében, hogy sz ide járó tanulók hírvivői legyenek a régmúltban
termesztett gyümölcsfajták értékeinek.
A tanulók által művel tankertben vegyszer- és kémiai anyagoktól mentes gyümölcs- és
zöldségtermesztés folyik — ezzel is az egészséges életmódra és a környezettudatosságra nevelve őket.

Kollégium

A békési kollégium az 1950-es évek óta működik a város központjában. A jelenlegi épület 1994-ben
került átadásra, azóta korszerű körülmények között, 3-6 fős, fürdőszobával, hűtőszekrénnyel
felszerelt szobákkal várja a diákokat. Csoportrendszerben működik, 25-28 fő neveléséről,
szocializálásáról gondoskodik az intézmény pedagógiai programjában is megfogalmazott családias
környezettel az esélyegyenlőségért elvei szerint.



Kollégium diákjai (tanévenként kb. 100 fő) az Iskola által kínált szakképzések valamelyikében vesz

részt, szakmai, vagy érettségi vizsgát biztosító oktatásban. A délelőtti ismeretátadást követően a

nevelőtanárok a tanulóknak igyekeznek segítséget nyújtani a másnapi felkészüléshez, valamint minél

színesebb szabadidős elfoglaltságot kínálni a kikapcsolódáshoz.

Mindkét feladathoz nélkülözhetetlen a korszerű számítástechnika. Jelenlegi felszereltségünkhöz

ho2zátartozik egy internethálózattal ellátott számítástechnikai terem, ahol 15 gépet használhatnak,

ezen kívül található még több számítógép a tanári szobában, és valamennyi szilenciumos teremben.

A kollégiumi életet színesíti számos hagyományos és rendhagyó program. (Gólyatábor, gólyaavató,

mikulás est, horgászverseny, biliárdverseny, sportversenyek, kirándulások, stb.)

Működési terület

Személyi feltételek
A működéshez szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak, az intézmény zavartalanul el tudja

látni a feladatát. Továbbra is gondot jelent az angol, matematika álláshelyek betöltetlensége. A

probléma megoldása érdekében folyamatosan hirdetjük a tanári álláslehetőségeket az adott

munka körökben.

Iskolánk 16 fő minősített pedagógussai dolgozik, ebből két munkatársunk oktatási szakértő.

1. táblázat A dolgozói létszám változása a 2018. gazdasági évi. félévében

Pedagógus I Technikai Közfoglalkozatott ..

(fő)
NOKS (fo)

(f’) ()
Osszesen

[01s.júniusI létszám 45 6 18 7 76

Tárgyi feltételek
A Fenntartónk támogatásával tovább javultak a működéshez szükséges tárgyi feltételek. Az oktatáshoz

szükséges anyag és eszközellátottság folyamatos volt. Cégek támogatásával hegesztő berendezések és

gyakorlásra alkalmas anyagok kerültek be a gyakorlati oktatásba. Komfortosabbá, vizsgáztatásra

alkalmassá vált a cukrász demonstrációs terem.

Épületek:

Intézményünk három telephelyen két iskola és egy kollégiumi épülettel rendelkezik, melyek hasznos

alapterülete összesen 6322 m2. Az iskolai és kollégiumi épületek az elméleti és gyakorlati oktatásnak

megfelelően kialakított tantermekből, tanműhelyekböl, hálókból, raktárakból, műhelyekből,

gépszinből és szociális helyiségekből állnak.

Az épületek jellemzően a ‘60-as — ‘70-es években épültek. A Békés, Hőzső u. 39. szám alatti „B” oldali

iskolaépület pedig 1902-ben épült. Épületeink szigeteletlen falakkal, rossz nyílászárákkal, és elavult,

korszerűtlen gépészettel S Szociális helyiségekkel rendelkeznek. Szűkös anyagi eszközeinkből és

költségvetésünkből adódóan önerőből fejleszteni és felújítani csak minimálisan tudunk, de

lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk, amivel az oktatást segíteni tudjuk.

A Hőzső utcai oktatási épületben az alábbi munkálatokat végeztük:



• A tornaterem vizes blokkjának teljes felújítása: új csempézet és greslapok rakása, öltözők bővítése,
fürdők átalakítása és a teljes szerelvények cseréje valamint festés mázolás.
• A 110-es tanterem vendéglátás teremmé való átalakítása, teljes bútorzat gyártása, komplett
konyhasarok kialakítása csempézéssel, valamint festés, mázolás. Ezzel az átalakítással színvonalas
helyre került az oktatás.
• A kémia szertár megszüntetése és az ott tárolt veszélyes hulladék elszállíttatása.

• A parkokban az öreg, beteg balesetveszélyes fák kivágása, folyamatos tereprendezés.
• A „B” oldali lskolaépület tetőszerkezetének részleges cseréje és a tető újra rakása.
A Szarvasi úti oktatási épületben:
• A cukrász műhely elektromos hálózatának kapacitás növelése az Újonnan beszerzett gépek miatt.

A Petőfi utcai kollégiumban:
• A földszinten kialakításra kerülő 4 db mintaháló bútorzatának gyártása.
Egyéb műszaki munkálatok:
• Régi iskolanév betűinek eltávolítása az alatta lévő felület rendbetétele az ősszes telephelyünkön,

valamint az új ovál iskolanév táblák kihelyezése.
• Hibaelhárítás, karbantartási és javítási munkák folyamatos végzése.

• Erőgépek, pótkocsik és személygépjárművek javítása, felújítás az eszközök megfelelő szinten

tartásának érdekében valamint a műszaki vizsgáztatások előkészítése és ügyintézése.

Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja
A Gál Ferenc Főiskola, mint fenntartó szoros kapcsolatot ápol Békés megye vállalkozásaival,
önkormányzataival, hivatalaival, oktatási intézményeivel. Ennek eredményeképpen számos
együttműködési és konzorciumi megállapodást hozott létre — segítve ezzel is intézményünk

kapcsolatrendszerének bővülését, és a képzések színvonalának emelését.

Az intézmény feladatai ellátása és a gyermekek, tanulók érdekében rendszeres kapcsolatban van más
intézményekkel, hatóságokkal, cégekkel. Az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális gondozás, a

szakmai képzés, a továbbtanulás stb. indokolják a rendszeres munkakapcsolatot más szervezetekkel.

Intézményünk az eredményes munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart számos
szervezettel:

- Fenntartó intézményegységei
A főiskola egyes karaival és a gyakorló általános iskolával szoros kapcsolatot ápol intézményünk.

Kölcsönösen részt vesznek az intézmények képviselői a szervezetek rendezvényein. Gál Ferenc Főiskola

Pedagógiai Karán tanuló mérnök-tanár hallgatók pedagógiai gyakorlatukat intézményünkben teljesítik,

tanáraink speciális szakmai és módszertani tárgyakat oktatnak. Továbbtanulási tájékoztatóra fogadjuk

a karok képviselőit.
- Beiskolázási terület általános és középiskolái

Az intézmény beiskolázási körzetéhez kapcsolódó általános iskolákkal szoros kapcsolatot tartunk fenn.

Tájékoztatókat tartunk a délelőtti órákban, pályaválasztási szülői értekezleteken veszünk részt,

szakmai és nyílt napokra hívjuk a partner iskolák diákjait, tanárait. Ebben a tanévben a Hepp Ferenc

Általános Iskola végzős tanulói teljes létszámban részt vettek pályaválasztási rendezvényünkön.

- Települések önkormányzati hivatalai



Kiemelt a kapcsolatunk Békés Város Önkormányzatával. Közös pályázatok sora, a városi

rendezvényeken való részvétel, a polgármester rendszeres Jelenléte Iskolai alkalmainkon mind

bizonyítja a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést.

A környező városok közül Gyula esetében a foglalkoztatási paktumban közreműködünk, Vésztő és a

kapcsolódó konzorciumi települések esetében sikeres pályázat segítségével képzést fogunk

megvalósítani.

Rendszeres a kapcsolat a felnőttképzések helyi megszervezése kapcsán is több településen (Pl.

Szeghalom, Köröstarcsa, Vésztő).

A települési önkormányzatok családsegítő szolgálatai felé jelezzük tanulóink igazolatlan hiányzásait,

akik szükséges esetén esetmegbeszélésre hívnak bennünket.

- Partnerintézmények

A partner intézmények közül rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a Békés Megyei Kormányhivatal

foglalkoztatási főosztályával, járási hivatalok foglalkoztatási osztályaival — a tanfolyami képzések

szervezésével kapcsolatban. A „Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben” című projektben a

kifejlesztett módszertan kipróbálását vállaltuk. Kollégáink a projekt záró-konferenciáján, Országos

felnőttoktatási konferencián és a Tempus Közalapítvány PIA rendezvényén bemutatták az elért

eredményeket. A kormányhivatallal konzorciumban KA2 pályázatot készítettünk a felnőttek

tanulásával kapcsolatban. Részt veszünk a kormányhivatal Szakképzési Munkabizottságának

munkájában, ahol a szak és felnőttképzés eredményességének növelése érdekében intézkedési terv

előkészítése van folyamatban.

Az igazolatlan tanulói hiányzásokat a tanulók lakóhelye szerinti járási hivatalok hatósági és gyámügyi

osztályainak is jelentjük.

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Szakképzű Iskolával a hálózati tanulás erősítése

érdekében az EFOP-3.1.10-17-00018 „Lépj egy fokkal feljebb” pályázatunkhoz kapcsolódóan kötöttünk

együttműködési megállapodást, melynek keretében tanulóinkkal és kollégáinkkal a tehetségnapjukon

vettünk részt. A nyáron egy közös workshop megrendezésére kerül sor.

A tanulóink közösségi szolgálatának teljesítése érdekében együttműködési megállapodások alapján

kooperálunk. A partnerek között találhatóak önkormányzatok, általános iskolák, óvodák, bölcsődék,

közhasznú egyesületek, egyházak, sportegyesületek, vöröskereszt, polgárőrség, művelődési

központok, idősek otthona, szociális és gyermekjóléti intézmények, városvédő egyesület.

- Külföldi közoktatási intézmények

Kapcsolatot alakítottunk ki a szlovákiai Tőketerebes egyházi szakképző iskolájával a vendéglátós

képzéshez kapcsolódóan. Már a második alkalommal vettek részt tanulóink egy színvonalas szakmai

rendezvényen Tőketerebesen. Márciusban mi is fogadtuk az iskola vendéglátós delegációját. Júliusban

az iskola tantestülete kirándulást tervez megyénkbe.

Együttműködünk az aradi magyar tannyelvű líceummal a „Határtalanul” program megvalósításában.

Ősszel iskolánk tanulói, mígtavasszal az aradi iskola delegációját utazására került sor. A küldő ésfogadó

iskola tanulói közösen vettek részt a túrizmushoz kapcsolódó közös projekt megvalósításában. Az

együttműködés egy újabb sikeres pályázat segítségével folytatódik.

- Külső gyakorlati helyek

A külső gyakorlati helyekkel való kapcsolattartásért iskolánk szakgimnáziumi és szakközépiskolai

intézményegység-vezetői és gyakorlati oktatásvezető felel. A tanulószerződések megkötése, a nyári

gyakorlatok háttérét biztosító együttműködési megállapodások és az évközi problémák (magatartási,

hiányzási) kezelése nagyon sok feladatot ad. Különösen érzékelhető a feladat nagysága, ha figyelembe

vesszük, hogy a szakközépiskolai tanulóink mindegyike 10. osztálytól kezdve tanulószerződéssel



rendelkeznek. E mellett szakmai bemutatók segítették a tanulók és a kollégák szakmai fejlődését. Több

partnercég eszközökkel, anyagokkal támogatja az Iskolai tanműhelyi gyakorlati képzést.

- Gyermek- ás egészségügyi ás nevelési tanácsadó szolgálat

Az Iskolai védőnő jelenléte sokat segít a napi apróbb egészségügyi problémák kezelésében, az

elsősegély oktatásában. A tanulók alkalmassági és iskola-egészségügyi vizsgálata időben ás

ütemezetten megtörténik a védönő hathatós közreműködésével. Az elmúlt tanévben a szolgálat

vezetőjének kérésére az orvosi rendelő korszerűsítésre került.

- Pedagógiai szakszolgálatok, szakmai szolgáltatók

Az SNI és BTM tanulók vizsgálatai és a kapcsolódó határozatai révén szoros kapcsolat alakult ki mind a

megyei, mind a járási pedagógiai szakszolgálatokkal. A kiváló kapcsolat eredményeként minden

érintett tanulónk rendelkezik érvényes határozattal, és az előírt felülvizsgálatok is időben

megtörténnek.
Intézményünk két szakmai szolgáltató szervezettel áll kapcsolatban.

A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ (POK) az elmúlt tanévben 4 szaktanácsadót biztosított

Iskolánk angol, történelem oktatásához, a lemorzsolódás megelőzéséhez és a portfólió készítéshez

kapcsolódóan. A következő félévben az intézményi önértékeléssel, IKT tantárgyi alkalmazásával, angol

nyelv tanításával kapcsolatban várható szakértői segítség.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete szintén évente felméri igényünket.

Ebben a tanévben bemeneti kompetencia-mérés és pályázathoz kapcsolódóan tanulói önismereti

tréning valósult meg.

- A történelmi egyházak szervezetei

Intézményünk napi kapcsolatot ápol a Békési Katolikus Egyházközség plébánosával. Esperes Úr minden

nagyon iskolai rendezvényt megtisztel a jelenlétével, megszólalásaival neveli tanulóinkat, formálja

iskolánk dolgozói kollektívját. Az Advent ás Nagyhét és Pünkösd alkalmat ad arra, hogy tanulóink

templomi ünnepségen vegyenek részt. Iskolánk a plébánia kertjének rendbetételében is

közreműködött Szlota József vezetésével. Ebben a tanévben jelentősen javult a katolikus hittanoktatás

helyzete iskolánkban, Rác Szabó Krisztián tartotta a hittanórák zömét. A következő tanévtől további

hittanári bővitésre lenne szükség, egyrészt a 12. évfolyami hittan oktatás megjelenésével, másrészt

egy-két nagy létszámú (20-22 fős) csoport megbontásának igénye miatt. A Békési Református

Egyházközséggel a hittan oktatás megszervezése, ás a kollégium épületének közös használata révén

működünk együtt. Kapcsolatunk problémamentes, korrekt.

- Az intézményt támogató alapítványok

Intézményünket a Farkas Gyula Oktatási Alapítvány támogatja. Az alapítvány kuratóriuma kibővült,

módosításra került az Alapító okirat — kiegészrwe a támogatási lehetőségeket. A kuratórium elnöke

Szőke Magdus Piroska. Az alakuló ülésen meghatározásra kerültek azok a terűletek, amelyeken az

alapítvány támogatást kíván nyújtani iskolánknak és tanulóinknak. A pályázati kiirások megtörténtek

és a ballagás alkalmával Gál Ferenc díj és Farkas Gyula díj került átadásra. Kisebb összegű díjak

átadására is sor került a tanévzáró ünnepségen: Jó tanuló - jó sportoló díj ás a Legjobb közismereti

tanulmányi eredményt elért tanuló díja. Az alapítvány támogatta a tanulók szakmai versenyen való

részt vételét (Pelikán kupa) és egy nagy teljesítményű fénymásoló vásárlását. Fontos feladatunk a

támogatás alapjául szolgáló forrás bővítése, ezért szükséges az 1%-os adó felajánlások propagálása, és

adományozók megkeresése, Jótékonysági vacsora is megrendezésre került.

- Kamarák
Mind a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mind a Magyar Agrárkamara Békés Megyei

Igazgatóságával rendszeres, és szoros együttműködést alakítottunk ki. Kapcsolódási területeink:



tanulószerződések megkötésének segítése, szintvizsgák, tanulmányi versenyek szervezése,
pályaválasztási tevékenység támogatása. Ebben a tanévben az agrárkamara 100.000 Ft-tal segítette a
vidék! tanulók beszállítását a nagyszabású szakmai napunkra. Közel 100 tanuló és kísérőik
ismerkedhettek meg így iskolánk képzési kínálatával, tudhattak meg többet egy-egy szakmában
megszerezhető kompetenciákról. A szintvizsgák és a szakmai tanulmányi versenyek megszervezésében
is együtt működünk. Újdonság volt ebben a tanévben a lányok műszaki szakterületeken való
tanulásának támogatására létrehozott rendezvény, ahol 20 lány tanulónk képviselte intézményűnket.
lntézményünk szakmai igazgatóhelyettese képviseli a Békés megyei szakképző intézményeket a
kamarai szakképzési bizottságban.
- Szakirányú felsőoktatási intézmények
lntézményünkben a továbbtanulási lehetőségek megismertetésére fogadjuk a bejelentkező
felsőoktatási intézményeket. A Gál Ferenc Főiskola karainak képviselői ebben a tanévben is összevont
tájékoztatást nyújtottak a végzős diákjainknak a főiskolán induló szakokról. Rendészeti, egészségügyi,
gazdasági képzés teljes felsőoktatási palettáját ismerhették meg a végzős diákok.
Intézményünk ebben a tanévben együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Keresztény Roma
Szakkollégiummal, akikkel több közös programot valósítottunk meg: Roma kultúra napja Békésen,
tanulóink látogatása a szegedi felsőoktatási intézményekben, mentorálási program.
- Sportegyesületek
Városban működő egyesületekkel jó az intézmény kapcsolata. Férfi és női kézilabda klub, atlétika
szakosztály az iskolánk tornatermét bérli, használja. Egyeztetés alatt van birkózó egyesület beindítása
városi szinten, melynek bázis létesítménye a Szarvasi úti tornaszoba lesz.
- Gyakorlati képzőhelyek
Az évközi és nyári gyakorlatok lebonyolításában egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, közigazgatási
szervek, egyéb szervezetek, mint gyakorlati képzőhelyek segítenek bennünket.

Gyakorlati képzőhelyek

2017/2018. tanév

1. Békés Megyei Kormányhivatal, Kormányablakok Békés, Vésztő,
Szeghalom

2. Haladás Plusz Kft Medgyesegyháza
3. Vadas Kft Bélmegyer
4. Linamar Hungary Zrt. Békéscsaba
5. Hidasháti Zrt. Murony
6. Mentálhigiénés Egyesület Békés
7. Melonex Extra Bt. Murony
8. Vizesbánom Kft. Békés
9. Lipcsei Zoltán e.v. Békés
10. Agro-Berek Zrt. Berekböszörmény
11. Kamarás-Agro Kft. Nagykamarás
12. Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Békés
13. Kiss és Társa Kft. Békés
14. Pioneer Hi-bred Termelő és Szolgáltató Zrt. Szeged
15. Dráguly Sándor Mezőgazdasági Kft. — Vésztő
16. Kovács Imre e.v Füzesgyarmat
17. Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Békés
18. Tarcsai Agrár Zrt. Köröstarcsa



Békés
Békés
Mezőberény
Vésztő
Békéscsaba
Békés
Békés
Mezőberény
Békés

r

19. Tóth Dezső e.v Biharugra

20. Kondorosi Gabona Zrt. Kondoros

21. Agrotec Magyarország Kft. Komárom

• 22. Szegedi Kis istván Református Gimnázium Békés —

23. Máté- Farm Kft Körősnagyharsány

24. Nagy Ferenc e.v. Csökmő

25. Új-Hagymácska Kft. t Murony

26. Gyányi (ft. Szeghalom

27. Fekete Tamás Lajos e.v Békés

28. Földesi Ferenc e.v Dévaványa

29. KITE Zrt. Telekgerendás

30. Fehér Mihály e.v. Dévaványa

31. AGRO-DÉLÓ Kft. Békés

32. Nagy László e.v Szeghalom

33. Tárnok László Mezőgyán

34.

Hajnal-99 Kft. Berettyóújfalu

35. STROH Kft. Békés

36. Ökrös Sándor e.v. Okány

37. Kocsi István e.v. Körösszakál

38. Zsadányi Malom 97 Kft Zsadány

39. Kond-Coop Kft Hunya

40. Békés-Drén Kft. Békés

41. Gyulai Agrár Zrt Gyula

42. Körös 2000 Kft Újiráz, Szeghalom

43. Kecskeméti Bálint es Körösladány

44. Nagy Árpád e.v Békéscsaba

45. Kása és Fiai Bt. Kevermes

46. Kutas 95. Zrt. Biharkeresztes

47. Dr. Borda Béláné Okány

48. Körös Agrár Kft Békésszentandrás

49. Vígiózsefe.v Szeghalom

50. Hraskó Tibor Mátyás e.v Szarvas

51. Szarvasi Agrota-Alcsired Kft. Szarvas

52. Kamut-Gyúrpusztai Kh Mamut

53. Benkő József Orosháza

54. Baji Imre e.v Kamut

55. Kerámia gép Kft. Békéscsaba

56. Csaba metál ZRT Szeghalom ——

k 57. Csaba metál ZRT Békéscsaba

58. j Napkerék Kft. Békés --

59. I Vashalom Bt.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66,
67.

Marathon -Tréd Kft.
Csaba — Berény kft

Technoszer 2000 Kft

Gécs Norbert Ev.
Békés-Drén Kft.
lN-SITU Kft.
Fába-Fém Kft Mb
Nagyház Pince Borozó

-H



A gyakorlatok zökkenőmentes megszervezése érdekében napi kapcsolatban vagyunk a Békés Megyei

Kereskedelmi és Iparkamarával és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságával.

Szakmai munkánkat az alábbi szervezetek is segítik:

• Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

• Pest Megyei Kormányhivatal

• Hermann Ottó Intézet

• Gépipari Tudományos Egyesület (GTE)

• Anyagvizsgálók Egyesülete (AGY)

• GRIMASKft.

• A-TESTOR Kft.

Pályázatok

• „A GFF Békési Szakképző Iskola nyit Európára” Erasmus+ szakképzési mobilitási projekt 2017-1-

HUO1-KA1O2-035552

A sikeres pályázat támogatásával 2017. novemberében 12 vendéglátás szakmacsoportos tanuló

vett részt olaszországi szakmai gyakorlaton. A kísérő tanáraik ás a tanulók 2017. december 06-án

egy élmény dús vendéglátás napon számoltak be a tapasztalataikrál, népszerűsítve a fiatalabb

vendéglátás tanulók között a külföldi tapasztalatszerzés lehetőségét. A tavaszi félévben 14

mezőgazdasági gépész és mezőgazdász tanuló utazott egy Milánó környéki bio-gazdaságba. A sok

élményt, szakmai tapasztalatot eredményező gyakorlatokról a beszámolót elkészítettük ás

benyújtottuk.

• „A munkaerőpiac számára fontos alapkompetenciák fejlesztése Békés megyében” című 2018-1-

HUO1-KA1O4-047286 projekt

A következő tanévben megvalásítandó nyertes Erasmus+ pályázat tanárok külföldi

tanulmányútját támogatja a Potsdami Népfőiskola alapkompetencia fejlesztéssel kapcsolatos

tevékenységének megismerése érdekében. Jelenleg a támogatási szerződés megkötése van

folyamatban.

• EGYH-KCP-17-2016-00027 „A hitélet közösségi erejének fejlesztése a Gál Ferenc Főiskola Békési

Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban

A pályázat segítségével a Szarvasi utcai oktatási egységben közösségi helyiség kialakítását és

eszközökkel történő felszerelését terveztük. A pályázat a teljes támogatást megkapta. 3,25 millió

Ft-bál tantermek meleg burkolatának cseréje, az előtér megújítása, vizesblokkok korszerűsítése,

asztalok, székek beszerzése és egy kísérő-automatikás szintetizátor megvásárlása valósul meg.

Jelenleg a szerződéskötés folyamatban van.

• HAT-17-02-Határtalanull Program Együttműködés szakképző iskolák között

Az aradi Csiky Gergely Főgimnázium partnerségével megvalósuló projekt, melynek keretében

megvalósult iskolánk 22 tanulójának szakmai tanulmányútja 2017. november 06-09-ig. A program

keretében a vendéglátóipar és a turisztika ágazaton tanuló békési és aradi diákok kölcsönösen

megismerték az anyaországra, tájegységre jellemző gasztrokultúrát. 2018. február 19-22-ig az

aradi 22 fő diák szakmai tanulmányútjára került sor, házigazdaként fogadtuk őket. A négy napos

program keretében Békésre, a megyére jellemző turisztikához, és vendéglátáiparhoz kapcsolódó

„élményekben” részesültek a résztvevők.

• HAT-18-02 HATÁRTALANULI program a közösségi együttműködés fejlesztése érdekében



A projektben együttműködő partnerünk az aradi Csiky Gergely Főgimnázium lesz. Iskolánk

vendéglátós diákjai (22 fő) az őszi szünet után egy négy napos tanulmányi kiránduláson vehetnek

részt Aradon, valamint a környező, turisztika-vendéglátás szempontjából jelentős Arad megyei

településeken. A tanuláson, szakmai kirándulásokon túlmenően a közösségi együttműködés

fejlesztése érdekében közös gasztronómiai programokon, bemutatókon vesznek részt diákjaink, a

szintén 22 fős aradi gimnázium fiataljaival.

A tartalmas négy nap után pedig majd hazaérkezve értékeljük a látottakat, hallottakat. 2019

tavaszán az aradi fiatalokat várjuk Békésre, Békés megyébe. A projekt támogatója az Emberi

Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő — jelenleg a szerződéskötés

előkészítése folyik.

GINOP 5.2.1-14 és a GINOP — 5.1.1-15/2015.00001 „Út a munkaerőpiacra” munkaerő-piaci

programok keretében megvalósítandó felnőttképzési programok

A felnőttképzési beszámoló tartalmazza a megvalósult képzéseket. A megvalósított nagyszámú

képzés ugyan nagyon sok szervező, adminisztratív feladatot rótt a felnőttképzésben dolgozó

kollégáinkra, de az éves szinten jelentős gazdálkodási biztonságot jelent intézményünk számára.

Erasmus+ KAZ Stratégiai partnerségek 2015-1-HUO1-KA202-13646 számú Work-based Learning

in CVET” projekt

A Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Föosztálya felkérésére csatlakoztunk a

munkalapú tanulás hatékonyságát jelentősen javító módszertan kipróbálásához. A Békés Megyei

Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum és intézményünk munkatársainak sikeres

együttműködése révén Sikerült a Szociális gondozó és ápoló szakképesítés 10. évfolyamán a

képzésí követelményeket tanulási eredményekre átdolgozni, tervező és értékelő

dokumentumokat kidolgozni. Az elért eredményeinket békéscsabai és budapesti konferenciákon

is bemutathattuk.

• TOP-5.1.2-1S Békési Járási Foglalkoztatási Paktum, Gyulai Járási Foglalkoztatási Paktum, TOP-

5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

együttm űködések

A járási és megyei paktumokban együttműködő szervezetek széles körű munkaerő-piaci

felmérések, elemzések eredményeként helyi foglalkoztatói igényeknek megfelelő képzéseket

kívánnak megvalósítani. Befejeződött a képzési igény meghatározása. Aktívan bekapcsolódtunk a

paktum értekezletek munkájába, ahol szakmai előadások megtartását is vállaltuk. A képzési

igények ismeretében intézményünk a jövőben ajánlattétel után bekapcsolódhat a képzések

megvalásitásába.

• TOP-5.2.1-15-B51-2016-00002 — A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű

komplex programok „Együtt az integrációért Békésen”

A Békés legelmaradottabb kerületében lakók integrációját segítő projektben intézményünk

konzorciumi partnerként két tanévet érintően öt-öt képzési programot valósít meg. Ebben a

tanévben befejeződött az Alapkompetencia fejlesztő képzés, a Tisztítás-technológiaI szakmunkás,

a Konyhai kisegítő, a Kertépítő és —fenntartó képzés és az Asztalosipari ősszeszerelő képzés. A

képzésekhez kapcsolódó gépek, berendezések, anyagok beszerzése megtörtént. A kővetkező

tanévben Újabb öt képzést keH megvalósítani.

• EFOP-3.2,9-16 „Még több lehetőséggel” - Óvodai és iskolai segítő tevékenység fejlesztése

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központtal konzorciumban benyújtott pályázat révén szociális

munkás segíti iskolánk nevelő munkáját a Hőzső utcai és a Szarvasi úti telephelyünkön. E tanévben

pályázati forrá5ból a szociális munkás irodájának berendezése megtörtént, és finanszírozott a



szociális munkás bére is. A Szarvasi úti telephelyünkön egészségnevelési programok

megvalósítására is sor került. A Jövő tanévtől normatív támogatás lesz a szociális munkás

foglalkoztatására, A pályázat lehetőséget biztosított az új szolgáltatás egy évvel korábban történő

bevezetésére. Jelenleg a szociális szolgáltatás intézményesített megszervezése folyamatban van.

A szolgáltatás a kollégiumra is kiterjed majd.

• EFOP-1.3.5-16-2016-00137 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

A METESZ Békés Megyei szervezetével együttműkődve különböző közösségi programokat

valósítunk meg: Önkéntesség napja (szeptember), Fiatalok fóruma, Fenntartható fejlődés klub,

Önkéntes szemétszedés, Hagyományőrző önkéntes kézműves kör, Önkéntes település-szépités.

Mi a programok megvalósítói vagyunk, melynek anyagi vonzatát a főpályázó biztosítja.

• EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élménypedagógiai programkinálat ás

természettudományos élményközpontok fejlesztése

Az Életfa Kulturális Alapítvánnyal és a Békés Megyei Könyvtárral együttműködve

természettudományi tantárgyak oktatásához kapcsolódó programok megvalósítására pályáztunk

(szakkör, foglalkozások, témanapok). A pályázat címe: Ember és környezete Tudományos

Élménykőzpont Békéscsabán. A pályázat megvalósítása a következő tanévben kezdődik.

• EFOP-3.110-17 Lépj egy fokkal feljebbl - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása

A pályázat megvalósítási szakasza megkezdődött. 15 hátrányos helyzetű tanuló

továbbtanulásának támogatását vállalta a pályázat. A projekt részeként az évfolyam szürését a

SZEGEPI végezte el, 6 mentor tanár és 6 tantárgyi fejlesztő pedagógus támogatja a tanulók által

kitűzött célok teljesítését. A célok teljesítését családlátogatások, közös kulturális programok

segítik. A tanulók kiválasztása megtörtént, a fejlesztési tervek elkészültek, a fejlesztő foglalkozások

megvalósultak. A projekt 3 éven keresztül szolgálja iskolánk közösségét.

• EFOP — 3.3.2-16-2016-00351 „A kultúra mindenkiél Gyermek és ifjúsági kulturális, nem formális,

informális fejlesztő programok Békés városában” címmel pályázatot nyert a Békés Városi

Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ. A Széchenyi 2020 program keretében

elnyert 24.820.732 forint vissza nem térítendő támogatást hat intézmény együttműködésével,

legalább 250 gyermek és közel 50 pedagógus bevonásával kívánja felhasználni az intézmény. A

pályázat megvalósítása a kővetkező tanévben kezdődik.

• Nemzeti rehetség Program NTP-SFT-18 a hazai sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó

programokat támogató pályázat került beadásra. Eredményről még nem tudunk.

• Útravaló Ösztöndijprogram

Ajelentkezés a köznevelési intézményen keresztül történik. Az Útravaló Ösztöndijprogramról szóló

152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) a)-c) és e) pontjai szerinti alprogramok céljának

megvalósulását a tanulók köznevelési intézményei és mentorok segítik. A tanév során 11

pedagógus vett részt a mentorálásban. A 2018. május 29-éig meghirdetett jelentkezési kör a

továbbfutó 2018/2019-as tanévben ösztöndíjban részesülő tanulók és mentoraik részére

folyamatban van.

• Rákóczi Szövetség kirándulás támogató pályázata

A Rákóczi Szövetség október 23-i diákutaztatási programjával nyert összegből (200.000 Ft) 48 diák

utazását fedeztük Nagyszalontára, ahol Arany János emlékeket kerestűnk fel és megnéztük a főtér

nevezetességeit és az Aranyosi jégbarlanghoz. Nagy élményben volt részük a tanulóknak és

kisérőiknek.



F e nőtt képzés

Képzéseinket a tanév rendjétől eltérően folyamatosan indítjuk és zárjuk, Az Építő-és anyagmozgatógép

kezelő szakma központi vizsgaszervezési jogosultságunknak köszönhetően rendszeres a külső

vizsgaszervezés megrendelése.

2018.01.01 — 2018.06.30. indított képzések száma: 15

2017. évről áthúzódó folyamatban lévő képzések száma: 3

2018.01.01 — 2018.06.30. időszakban külső partnertől megrendelt szakmai vizsgáztatás: 5

2018.01.01 — 2018.06.30. képzésben résztvevők száma: 176 fő

2018.01.01 — 2018.06.30. vizsgázók száma: 252 fő

2018.01.01 — 201.06.30. sikeres vizsgázók száma: 245 fő

A külső partnerekkel való kapcsolattartás folyamatos. Megerősödött a munkaügyi központtal az

együttműködés. A Linamar Hungary Zrt.-vel további — konzorciumi tárgyalások folynak a képzések

fejlesztése ás bővítése érdekében.

Lezárt ás folyamatban lévő képzések

2018.01.01 — 2018.06.30

. képzésben Sikeresen Képzés
Kepzes . . . „ ..‚ - -

‚ Kepzes megnevezese resztvevok vizsgazok lebonyolitasanak
azonositoszama .. -

szama szama helye telepules

34-521-03 Halász, haltenyésztő 13 fő folyamatban Köröstarcsa

Építő-és anyagmozgató gép

32-582-02 kezelője (Emelögépkezelő 1 fő ‘ folyamatban Szeghalom

(kivéve targonca) szakmairány)

Építő-és anyagmozgató gép

32-582-02 kezelője (Targoncavezetö 17 fő ‚ folyamatban Szeghalom

I

szakmairány) —________________

34-341-01 Eladó 17 fő folyamatban Békéscsaba

31-761-01 Gyermek-és ifjúsági felügyelő 14 fő folyamatban Békés

Építő-és anyagmozgató gép

32-582-02 kezelője (Targoncavezető 15 fő 15 fő Békés

szakmairány)

Építő-és anyagmozgató gép

32-582-02 kezelője (Emelőgépkezelő 2 fő 2 fő Orosháza

(kivéve targonca) szakmairány)

Építő-és anyagmozgató gép
32-582-02 kezelője (Targoncavezető I 17 fő 17 fő Orosháza

szakmairány)

31-341-04 Raktáros 13 fő 9 fő Békéscsaba



Epítő- és anyagmozgató gép

kezelője (Földmunka-rakodó-
14 fő 14 tő Békéscsaba32-582-02

es szállítógép kezelő

szakmairány)

Építő-és anyagmozgató gép

32-582-02 kezelője (Targoncavezető 20 fő 20 tő Békéscsaba

szakmairány)

Epítő- ás anyagmozgató gép

32-582-02 kezelője (Targoncavezető 14 tő 14 tő Békéscsaba

szakmairány)

21-543-01 — Asztalosipari szerelő 15 tő 15 tő Békés

31-522-01 Kertépitő ás -fenntartó 12 fő 6 fő — Békés

21-811-01 Konyhai kisegítő 15 tő 14 fő Békés

31-621-02 Aranykalászos gazda 25 fő 25 tő Békéscsaba

34-622-01 Dísznövénykertész 16 tő —_14 tő Vésztő —-

Tisztítás-technológiai „

32-853-03 15 fo 14 fo Bekes
szakmunkas

21-542-02 Textiltermék-összeállitó 14 fő 12 fő Mezőkovácsháza

34-762-01 Eladó 17 Fő folyamatban Békéscsaba

34-622-02 Kertész 12 fő 12 tő Békéscsaba

31-621-02 Aranykalászos gazda 17 fő 17 fő Békéscsaba

34-811-03 Pincér 17 fő folyamatban Békés

34-521-03 — Gépi forgácsoló 16 fő folyamatban Békéscsaba

34-762-01 Szociális gondozó és ápoló 17 tő folyamatban Békés

Tangazdaság

A tangazdaság működtetésének célja, hogy a termelő tevékenységen keresztül mutassa be a gyakorlati

fogásokat a mezőgazdasági tagozaton tanuló diákoknak— kibővíwe a termelés gazdasági, gazdálkodási

követelményeinek ismeretével (marketing, kereskedelem, vállalkozási ismeretek).

Intézményünk 160 ha-on gazdálkodik, melyen szálas fehérjetakarmányt, kalászost, kukoricát, és

napraforgó állítunk elő. Az évi bevétel a területalapú támogatással egyetemben 35-40 mFt. A

szántóföldi növénytermesztés gépi munkáit az intézmény gépeivel, a tanulók és az oktatók végzik.

Kertészeti tevékenység

A kertészetben egész évben folyt a termelői munka a diákok bevonásával. A megtermelt árut helyi

fogyasztásra, piaci értékesitésre és reprezentatív célokra került felhasználásra. Megoldottá vált a

szabadföldi zöldségnövény-termesztési területek öntözhetősége, ami a terméshozamok növekedését

eredményezte.



Osszegzés

Iskolánk új tagintézmény működtetésére kapott engedélyt az elmúlt évben, ennek eredményeképpen

a 2018/2019-es tanévben a fenntartó segítő támogatásával és a KÉSZ Holdinggal való

együttműködéssel elindithatta 5zakképzési tevékenységét Szeged városában is építőipari területen.

Ez a képzési forma egyedinek mondható a térségben, mivel a cég mára kezdetektől fogva jelen volt az

iskolaszervezés területén, abból a célból, hogy megfelelő munkakultúrával, korszerű ismeretekkel

rendelkező munkavállalókat neveljen az ide érkező fiatalokból— elsősorban a saját munkaerő-igényük

kielégítése céljából.

A Gál Ferenc Főiskola, mint fenntartó már negyedik éve biztosítja iskolánk számára a

folyamatos fejlődést, a nyugodt és alkotó munkahelyi légkört, mely kihat a diákok pozitív

tanulmányi előmenetelére is. Támogatja intézmányünk beiskolázási és felnőttképzési

tevékenységét, sport-és kulturális programjainkat, szakmai fejlődésiinket a pedagógiai ás a

szakmai képzések terén.

Békés, 2018. szeptember 18.

Moldován-Gara Hfga

mb. igazgató
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Igazgatói előszó

Intézményünk töbheéú közoktatási intézmény. „Óvodától az érettségiig” nevelünk -

oktatunk gyermekeket, tanulókat, diákokat. Egy—egy intézményegységünk akár Önálló

intézmény is lehetne a Város oktatási palettáján. A több mint 800 gyermek 6

„iskolaépületben”, telephelyen éli n]inden napjait. Ezen tények ismeretében szinte

Iehetetkn egyetlen beszámolóha összesűríteni a „Szegedi” sikereit, küzdelmeit,

eredményeit. Az intézménvegység- vezetők beszámolói adatokkal kezdődnek, illetve

végződnek, de mindannyian tudjuk, hogy ezen adatok, számok mögött tanulói-pedagógusi-

szülői odaszánások, felkészülések, a nemes, de néha fárasztó munka, elhivatottság

megérdemelt „izzadság- és öröm csöppjei” állnak. Ezúton is szeretném megköszönni

minden kollégámnak az elmúlt tanév/nevelési év lelkiismeretes és több esetben is igen

kimagasló szinten való teljesítését. összegzésképpen hadd idézzek két véleményt

vezetötársaim heszámolóihól:

„intézniényünk pedagógusai, valamennyien i;zegftrizített erővel dolgoztunk űz itt tanuló

gyermekek lelki — szellemi — testi fejlődéséért. jl!inde,iki fölvállalta a többietmunkát.

Folvaniatosan és fáradhatatlanul munkálkodtunk az intézmény iiépszerűítééért é

gvennekbarát niiroitánakfejlesztéséért”

Én Úgy érzem, hogy (I tanórákon, u délutáni foghdkozásokon és egyéb iskolán kívüli

programokon együttműködve, eiőretekintve, (1 tanulók érdekeit Szent előtt tartva dolgoztuiik

értük. Erről szól ami „munkánk!”

Az intézményegyság-vezetők bcszámolói ..érettségitől az óvodáig”:
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INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ

GIMNÁZIUM
2017/20 18. tanév

A 2017-2018-as tanév prioritásai:

r lehetséggondozás. sikeres íelzárkóztaLs

Motiváció erősítése. ambíció felébresztése

Képzési kínálat bővítése

r Beiskolázási tevékenységünk fejlesnése a lehetöségeinkbez alkalmazkodva

Az intézmény mérési — értékelési eredményeinek szinten tartása/fejlesztése

r Tanulmánvi eredmények] avitása

Pályaorientáeió támogatása, együttműködés erősítése külső partnerekkel,

intézményekkel

II. Helyzetelemzés

A 2017-2018-as tanévben 9 gimnáziumi osztály működött intézményünk Pető% utcai

föépül etében:

• öt osztály hat évfolyamos gimnáziumi osztály: 102 Fő

• négy osztály négy évfolyamos gimnáziumi osztály: 114 Fő

r A négy évfolyamos gimnáziumi osztályokba járó tanulók közül 76 Fő általános

tantervű gimnáziumi képzésben, 38 fő pedig köznevelési típusú sportiskolai képzésben

részesült.

r A 2017/2018-as tanévben ismét két ötödikes osztály került elhelyezésre a Gimnázium

épületében (5 .A osztály osztályfőnöke Zelenyánszki Gabriella. 5. 13 osztály Takácsné

Szabó Edina). Így a gimnáziumi intézménvegvség igazgatása és egyben irányítása alá

tartozott négy általános iskolai osztály is (5 .A; 5. B; 6. A; 6. 13). összesen 108

tanulóval. Intézményünk Petőfl utcai főépü]etében 13 osztályban 324 tanuló nevelését-

oktatását láttuk cl.
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III. Év végi statisztika

Tanulói létszámadatok

Gimnázium

2018.06. l3-én2ll IZ

Általános iskola

2018. 06. 15-én 11] fi

Osszesen:

2018. 06. 15-én 322 Fő

Tanulmánvi eredmények a Eimnáziumi képzésben

Osztályozott: 207 fő

Kitűnő: 13 R (6.28%)

Jeles: 24 fZi (11.39%)

l3ukon: 10 Fő (4.83%)

Tanulmányi eredmény: 4,03

A gimnáziumi tanulók 60.28%-a jó. vagy jeles tanulmányi eredményt ért cl a 2017/201 8-as

tanév végén.

I la az elmúlt öt tanév év végi tanulmányi eredményeit összehasonliÉjuk. elmondhatjuk. hogy a

korábbi évek eredményeihez képest a 2017/2018-os tanévben gimnáziumi tanulóink jobban

teljesítettek. Örömteli tény ez annál is inkább. mivel tudjuk. hogy a NemLeti Alnptantcrv

2012—es módosítása jelentősen átalakította a tantervi tartulmakut. Drasztikusan megnövekedett

a tananyag. a tanulók és a pedagógusok kötelező heti óraszáma

Azt gondolom, hogy a tanulmányi eredményekben bekövetkezett javulás köszönhető azoknak

az oktatásszervezési intézkedéseknek is, amiket négy évvel ezelőtt hoztunk. miszerint a nagy

létszámú osztályokban képesség szerinti esoporthontáshan oktatjuk a magyar nyelv és

irodalom. a matematika és az idegen nyelv tantárgvakat. Összességében elmondható, hogy a
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csoporthontás elérte a kitűzött nevelési - oktatási célokat, hiszen lehetőséget biztosít a

tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra és több lehetőség nyílik a differenciált munkára.

A 2017/2018-as tanévhen 38 végzős tanuló jelentkezett rendes érettségi izsgáru, akik mind

az írásbeli. mind a szóbeli érettségi vizsgákon sikeresen vették az akadályokat. Így átvehették

a keményfedelű érettségi bizonyÍtványt.

IV. Az ütemterv szerint megvalósított feladatok

r A tehetségfejlesztés és tehetséggondozás keretein belül a 11. és a 12. évfolyamokon

érettségi felkészitést hiztositotwnk heti négy órában a tanulók által kötelezően

választandó tantárgyakból. Ez a heti négy óra az iskola helyt tanten’éhe is be van

építve.

r A lemaradó. gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása érdekében

korrepetálásokat hirdettünk az igény szerinti tantárgyakból.

Több évíolyamon is képesség szerinti csoporthontáshan oktai.juk a magyar nyelv és

irodalom. a matematika. az idegen nyelv, valamint a történelem tantárgyakat.

.— A szülőkkel való kapcsolattartás kiemelt formája a szülői értekezlet. amelyet tanári

fogadóórákkal kapcsoltunk egybe. lehetőséget biztosítva ezzel a szülőknek a

szaktanárokkal való közvetlen kommunikációra. Ebben a tanévhcn az ütemtervet

követve háromszor tartottunk szülői értekezletet

r Az ősz a beiskolázás jegyében telt. A sikeres beiskolázás érdekében az alábbi

feladatokat végeztük cl:

Elkészült a beiskolázási tájékoztató a 2018-2019-es tanévre meuhirdetett

képzésekkel. Intézményünk középiskolai képzési kinálatának bővítésével.

• Békési és vidéki általános iskolákban vettünk részt heiskolázási szülői

értekezleteken taékoztatva az érdeklődőket képzési kínálatunkról.
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• hkolánk részt vett a Békéscsahán megrendezett Pálvaválasztási Vásáron.

• 2017. október 26-án ..Ilív a kefi. vár a Szegedi” elnevezésű játékos déluLnt

szeneztünk városi ás vidéki nyolcadik osztályos diákok részére.

Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt helyezünk az angol nyelv oktatására. és

kiemelten figyeljük. fejlesztjük a spononi vágyó. vagy sport iránt érdeklődő

diákokat. lEnnek kapcsán angol nyelvből és sportból játékos, élmén3ekhen

gazdag vetélkedőt szerveztünk. Célunk az volt, hogy a nyolcadikos diákokat

megismertessük a nálunk folyó angol nyelv oktatásával, képet kapjanak a

sportolási lehetőségekről, találkozzanak a gimnáziumban oktató-nevelő

szaktanárokkal. Erre a rendezvény ünkre 6% nyolcadikos diák látogatott cl, akik

számos Új információval. kellemes élményekkel gazdagodva távoztak

intézményünkböl.

• 2017. november 15-én, és 2017. december 19-én nyílt napokat tartottunk,

igy az idelátogató tanulók bepillantást nyerhettek az iskolai életbe és a

tanórákon flyó szakmai munkákba. A két nyílt napon közel 120 érdeklödő

regisztrált, vette át az írásos tájékoztató anyagokat, hallgatta meg a központi

tájékoztatást, és tekintette meg az általa választott tanítási órát. Fontosnak

tartjuk, hogy a hozzánk ellátogató diákok pontos képet kapjanak a középiskolai

továbbtanulási lehetőségekről.

• Folyamatos volt ajelenlétünk a helyi ás a megyei médiában.

- 2017. november 18-én került sor a IX. Református búlra. amelyen iskolánk diákjai

is szerepeltek. A 12. A és 2. B osztály végzős tanulói bécsi keringövel kápráztatták cl

a közönséget.

r 2017. november 25-én rendezte meg iskolánk immár tizenegyedik alakalomrnal

egykori iazgatója és matematika-fizika szakos tanára emlékére a Polgár Lajos

Ernlékverscnyt. A verscny elsődleges célja a tudomány. a tudás népszerűsítése.

megszerenetése. A vetélkedőn hét intézmény diákjai mérték össze tudásukat. A

házigazda intézmény gimnáziumi és általános iskolai tagozata mellett a békési dr.

Iiepp Ferenc Általános Iskola. a szintén békési Reményhir Intézmény, a gyulai

Magvető Református Általános Iskola. a vésztői Kis Bálint Református Általános
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Iskola. a Kunmajarasj Református Általános Iskola és Óvoda és az orosházi Székáes

József Evangélikus Általános Iskola képviseltette magát. A 154 tanuló 7 szekcióhan

(matematika. történelem. angol nyelv, német nyelv . természetismeret. informatika és

rajz) niérhette Össze tudását. A versenven 5-6.. 7-8. és 9-10. évlblyamos diákok vettek

részt. Angol és német nyelv. valamint történelem tantárgyak esetében a

jelentkezőknek előzetes feladatokat kellett megoldaniuk. amelyekben az idén Is

nagyon színvonalas munkák születtek. A tanulókat és a pedagógusokat megmozgató

rendezvényen Szép eredmények, kellemes emlékek ás Új harátságok születtek.

Örömmel tapasztaljuk, hogy évről-évre egyre több érdeklődő látogat cl ás regisztrál

erre az emlékversenyre.

r A téli szünet előtti héten a nyelvi munkaközösség a 10. A és a 10. D a DÖK

segítségével ismét megrendezte a Christmas Party-t, ahol u diákok angol és német

nyelven is összemérhették tudásukat játékos vetélkedő keretében.

r 2017. december 8-án került megrendezésre a gimnáziumi intézményegység egyik

legnagyobb rendezvénye. a gomhavatú ünnepség, melynek keretében 41 végzős

diáknak tűzték Fel a zöld gombot. A végzős osztályfönökök, Kovácsné Lipcsei Andrea

tanárnő (12. A). és Bagita Attila tanár Úr (12. B) koordinálásának, gondoskodó

odafigyelésének köszönhetően színvonalas, megható pillanatokban bővelkedö

ünnepségen vehettünk részt.

r 2018. március 5-7-én rendeztük meg felső tagozaton és a gimnáziumi

intézményegységhen a „SZKIRG” napokat. A SZKI Napokat az általános iskolában

a XI. A osztály (osztályfőnök: Gólyáné Zima Adrienn), a gimnáziumban a Xl.13

osztály (osztályfőnök: Gellénné Körözsi Eszter) szervezte. Rendhagyó. ugyanakkor a

régi hagyományokra épülő rendezvénysorozatot készítettek cl a szervezők. A korábbi

magyar napokhól több elemet is beépítettek a diákokról szóló, diákoknak szóló SZKI

Napok programjába. Előzetes feladatként minden osztálynak Filmet kellett készíteni

egy magyar népmeséből. Ez Új elem volt, megmozgatta a fiatalokat. Prezentációs

témák kiírására került sor Rzikáhól. biológiából, ‘valamint irodalomból és

nyehészetből. Nagyon kreatív ás jól szerkesztett kiselőadásokat hallottunk. A

prezentáeiót készítő diákok Pestre az Erkel Színházba látogathattak cl jutalmul. A

rendezvénysorozat keretein belül voltak felkért felnőtt előadók is. Az idén Csókási Pál

László, Marosán Csaba, és D. Nagy Gábor látogatott el hozzánk. Csókási Pál előadása
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többek között arra hívta fel figyelmünket, hogy a világegyetemben uralkodó

törvényszerüségek a bibliai tanításokkal mutatnak párhuzamosságot. Marosán Csaba

Arany-előadása igen fiatalos volt, hidat épített Arany és a mai költészet közőtt. D.

Nagy Gábor rövid filozóflatörtúneti bevezetés után a lólek dolgairól beszélt a

gyerekeknek. Kétszázan hallgatták csendben. Természetesen nem maradtak el a

hagyományos elemek: sport, tanulmányi verseny, ismerkedési est, de volt táncház.

tetrisz, sakk, valamint sikeres volt a táj Íbtás és az ízek utcája. Is. A második napon

énekwnulással és néptánc-tanulással készültek a diákok a gálám. Ez várakozáson felül

sikerült Gyulai István Őrökségünk c. dalát, két NOX-számot, és egy nyírségi táncot

adtuk elő a fiatalok a harmadik, Gála napon.

» 2018. március 28-án a gimnáziumi tanulók a hagyományos Budapesti tanulmányi

kiránduláson vehettek részt a végzős diákok kivételével, akik ezen a napon próba

érettségit írtak magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tuntárgyakból.

‚‘ 2018. április 27-én Békésre érkezett az Aranybusz. A Petőfi Irodalmi Múzeum 2017-

ben - Arany János születésének 200. évfordulója előtt tisztelegve - készittetett egy

vándorkiállitást, melyet egy buszban rendeztek be. Az interaktív kiállításon a 9. B és a

10. 8 osztály tanulói vehettek részt.

2018. május 5 — én, szombaton került sor a gimnáziumi ballagásra, majd 2018.

május 7- én a magyar nyelv és irodalom tantárggyal kezdetét vette a tavaszi írásbeli

érettségi vizsgaidőszak. 32 végzős tanuló rendes érettségi vizsgát, míg hárman

előrehozott érettségi vizsgát tettek. A szóbeli érettségi vizsgák június 18. Is 24.

között zajlottak intézményünkben. A vizsgáztató tanárok és az érettségi vizsgaelnökők

pozitív honáállásának köszönhetően nyugodt légkörben zajlottak a vizsgák,

) 2018. május 19-én (szombaton) került megrendezésre a Békési Református

Egyházközség szervezésében az egyházzenei koncert. A rendezvényen diákjaink is

részt vettek szervezőkét, fellépőként. Örültünk a szenezésben vállalt felkérésnek,

bízunk abban, hogy a jövőben minden ilyen közös rendezés elősegíti a gyülekezet és

az iskola kapcsolatának megerősítését.

2018. május utolsó hetében zajlottak a „kisérettségi” vizsgák magyar nyelv ás

irodalom, valamint matematika tantúrgyakból a tízedik évfolyamon. A májusi hónap

komoly próbatétel a tizedik évfolyamos tanulók számára, hiszen a „kisérettségi”

vizsga mellett ekkor kerül sor minden évben az Országos Kompetenciamérésre is.
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r 2018. május 30-án került megrendezésre a „Háromváros Sportfesztivár, melynek

idén Békéscsaba adott otthont. A gimnázium tanulóiból összeállított kosárlabda

csapatunk. valamint a szellemi vetélkedön részt Vevő diákjaink az 1. helyet szerezték

meg. hozzájámlva ezzel Békés város himevének öregbítéséhez.

r 2018. június 19. és 21. között került megrendezésre a „Szép magyar beszéd”

olvusótábor Gellénné Körözsi Eszter tanárnő szervezésében, Bentlakásos tábor volt 7-

8. osztályos, valamint 9-10. évfolyamos gimnazista tanulóknak. A tábort a tarhosi

kastélyparkban rendezték meg. A „Szép magyar beszéd” olvasótábor kettős célt

szolgál. Egyrészt jutalom: levezetés, kikapcsolódás az arra érdemes diákoknak az évi

komoly munka után, másrészt olyan szakmai tábor, amelynek célja, hogy az olvasás

megszerettetésén túl napi szokássá rögzítse az olvasást, valamint népszerüsitse a

Kazinczy-versenyeket és betekintést nyújtson azok követelményrendszerébe. Feladata,

hogy több szöveggel ismertesse meg a diákokat, és alkalmat adjon arra, hogy egy

választott szövegen, illetve egy kötelező szövegen keresztül kipróbálhassák magukat a

részvevők a felolvasás müvészetében.

V. Versenyek, eredmények

) Az ünnepekre és a templomi szolgálatokra színvonalas műsorml készültek diákjaink.

A gyülekezet tagjai többször gratuláltak a gondosan összeállított, szépen előadott

műsorokhoz. Rengeteg időt és energiát igényel az ilyen alkalmakra való felkészülés,

de semmiképpen nem hiábavaló a sok befektetett munka, ugyanis - természetesen a

kulturális értékeken túl - az osztálykőzösség is formálódik, így a tanulók

együttműködési készsége fejlődik, valamint szorosabbá válik az osztályfőnök és az

osztály kapcsolata.

»‘ Példaértékü a kapcsolatunk a békési Püski Sándor Városi Kőnyvtárral.

Könyvtárismereti, kőnyvkötészeti és informatikai ismereteket nyújtottak tanulóinknak

(9. B, 11. B). Ilasznos tijékoztatót tartottak végzős diákjainknak (12. A, 12. S) a

felsőoktatási jelentkezés menetéről, a felvi.hu alkalmazásáról. A könyvtár rés A

könyvtár részéről Erdősné Sági Mária igazgatónőnek és Berczi Gábomé tájékoztató

könyvtárosnak kőszőnhetünk sokat.

?‘ A 2017/18-os tanév az Arany-évforduló jegyében kezdődött. A Békés Város

Polgármesteri Hivatal nyertes pályázatának kőszönhetően igen sok Arany-
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rendezvényen vehettek részt tunutóink. s ez. nagyban hoziáiárult alapvető célunk

eléréséhez. azaz irodalmi ás nelvi értékeink ellogadtatásához tanulóinkkal.

Kirándulások Nagykőrüsre. Nag) szalontára. Debrecenbe. rendhagó irodalomórák,

koncertélménvek tették élménvszcrüvé az Aranv—évfordulót.

r Keresztvén értékeink erösítését szolgálta a reformáció 500. évfordulója alkalmából

szervezett elóadússorozat i. amelyre gimnazista tanulóink szinte valamennyien

eljutottak.

r Tanulóink és tanáraink rendszeresen részt vesznek a különböző városi, megyei

rendezvényeken, versenyeken. megemlékezéseken.

r Mindent megteszünk annak érdekében, hogy aktívan jelen legyünk Békés Város

kulturális életében. Ennek keretében részt vettünk a madzagfalvi napokon, gyertyát

gyújtcttunk az aradi vértanuk emlékére. koszorúztunk október 23.-án, március 15-én.

Á magyar munkaközösség lebonvolította valamennyi felmenő rendszerü országos

verseny Iskolai fordulóját (Impiom József helyesírási verseny. Simonvi Zsigmond

helyesírási verseny. Lotz János helyesírási és szövegértési verseny), illetve az

iskolánkban hagyományos Sinka István szavaló- ás prózarnondó versenyt. Az iskolai

fordulókat követően tavasszal rendezték meE az említett versenyek megyei, ás

Országos ihrdulóit, ahol Szép eredmények születtek:

Szép Magyar Beszéd Kazinezy-verseny megyei döntőjében Balog Ákos (10.

A osztályos tanuló) I. helvezést, Szilágyi Gábor (10. B osztályos tanuló) Ill.

helyezést ért cl. Felkészítő tanáruk Beinschrodtné Kecskeméti Krisztina.

• Impiom József középiskolai helyesírási verseny megyei döntőjében Balog

Gábor (10. A osztályos tanuló) 1. helyezést. Szilágyi Gábor (10. B osztályos

tanuló) 11. helvezést ért cl. Felkészítö tanáruk Beinsehrodtné Kecskeméti

Krisztina.

• Impiom .József középiskolai helyesírási verseny Kárpát-medeneci

döntőjéhen I3alog Gábor (l0.A osztályos tanuló) VII. helyezést ért cl.

Felkészítő tanára Beinschrodtné Kecskeméti Krisztina.

• Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Országos döntőjéhen Balog

Gábor (10. A osztályos tanuló) II. helyezést ért el. Felkészítö tanára

Beinschrodtné Kecskeméti Krisztina.
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r A matematika-fizika- informatika munkaközösség is szép sikereket ért cl ebben a

tunévben:

• A Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. évfolyamosoknak Békésesahán

szervezett megyei Fordulóján iskolánk 7. 13 osztályának tanulói gimnáziumi

kategóriában IV. helyezési értek cl. Felkészítő tanáruk Kovácsné lipcsei

Andrea

• Nemzetközi Kenguru Matematikavcrseny Megyei fordulóján Balog Gábor (10. A

osztályos tanuló) V. helyezett IetL

• Zrínyi Ilona Matematikaverseny Megyei fordulóján Balog Gábor (10. A

osztályos tanuló) VI. helyezést ért cl. Felkészítő tanára Kovácsné Lipcsei

Andrea.

Iskolánk sportélete igen mozgalmas, amit a szép versenyeredmények is jól mutatnak.

Diákjaink több sportágban képviselték iskolánkat, városi, megyei, országos

versenyeken:

• Nemzetközi Református Középiskolák Kosárlabda l3ajnokságán leány

csapatunk IV. helyezést szerzett. Testnevelő tanár: Békési Rita

• Nemzetközi Református Középiskolák Bajnoksága fiú csapatunk I. helyen

végzett. Edző: I3alog Vilmos

• Kosárlabda Diákolimpia Megyei l)öntőben leány csapatunk II. helyezett

lett leány, Testnevelő, edző: Békési Rita

• A Békéscsahán megrendezésre kerülő megyei diákolimpia döntőben

gimnáziumi tanulóink szép sikereket értek cl:

V Szilágyi Petra II. A osztályos tanuló -- gerelyhajításhan I. helyen.

súlylökésben II. helyen. távolugráshan II. helyen. 200 m gátfutás 1.

helyen végzett

V Simon Dominik 12. A osztályos tanuló — magasugrásban I. helyet

szerzett
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V Kovács Levente - súlvlökéshen II. hel’czett lett: [‘estnevelö: Békési

Rita, Cifra Tibor; Edző: Rtez András. Kis — Kovács Károly

• Az Országos Fiú I)iákolimpia Kézilabda I)öntőhen [ú csapatunk —

helyen végzett. lestnevelö. edző: (‘ifru Tibor

• A Debrecenben megrendezett Országos Református Középiskolák Atlétika

Bajnokságán Szilágyi Petra távolugrásban I. helyet. Simon Dominik

magasugrásban II. helyet szerzett. Felkészítő: Cifra Tibor testnevelő. Rácz

András edző.

• Az idei tanévhen meghívást kaptunk Orosházára a “Ötszáz éves a Reformáció”

kereteiben megrendezésre kerülő sportnapra, ahol kiemelkedően szerepeltek

tanulóink.

V I)iákélet

A tanulmányi munka mellett igyekeztünk hangsúlyt fektetni tanulóink szabadidős

kikapcsolódására:

r llagyományainkhoz híven minden év szeptemberében megrendezzük a (liák

önkormányzati hetet. Ennek keretében a végzós osztályok kampánynapokat tartanak.

hogy minél több támogatót szerezzenek (liákigazgató jelöltjük számára. A kampány

része volt az is, hogy a végzős tanulók az általuk készített, sütött finomságokkal

igyekeztek elkápráztatni mind a diákokat, mind a pedagógusokat. A választási

kampányt ebben a tanévben a 12. A osztály jelöltje, Pankotai Bence nyerte, Így ö lett a

201 7-2018-as tanév diákigazgatója.

A kampanyhet lezarasa az uj diakok, „golvak’ felavatasaval zarult. A golyaavato

keretében a végzős tanulók egy vidám1 érdekes kladatokkal színesített délután során

tették próbára a kis gólyákat. A gólyaavató a gólaeskü letételével kjeződött he.

r A több évtizede megrendezésre kerülő 12 órás kosárlabda mérkőzés sajnos 6 órás volt

idén, mert a sportolóknak mérkőzéseik voltak, így sem a szervezésben. sem a

lebonyolitáshan nem tudtak részt venni

r Az intézményből nagy létszámban jártunk a Jókai Színház bérletes előadásaira.
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>— Ebben a tanévhen is kétszer olwnk opera előadáson az ()perakaland keretein belül

(80 Fő).

r A hagyományos budapesti kiránduláson minden osztály részt vett. A tanulók jártak:

Olimpia történeti. I ladtörténeti. Nemzeti Múzeumban. Terror I lázában. Állatkertben.

Eleven Parkban. Aqvinkumhun.

A 10. 13 osztály tanulói megszervezék a Weinacht és Christmas Partyt. amely egy

német és anzol nyelvi vetélkedő, kicsiknek és nagvoknak. Az eredményhirdetésig

bőséges megvendégelésben volt részük a versenyzőknek. A szervezést Beinsehrodtné

Kecskeméti Krisztina osztályfőnök koordinálta.

A 10. A osztály diákjai szervezték a farsangot. A délután a jelmezesek felvonulásával

kezdődött, majd játékos feladatok (fánkevés. seprü táncoltatás) következtek A

tombolahúzást ó hangulatú kareoke és disco követte. Bőséges volt a büfé kínálata a

szülőknek köszönhetően. A szervezést l3ékési Rita osztályfőnök koordinálta.

r A tanév utolsó hetében a 11. B osztályos tanulók megszervezték a foci
házibajnokságot kicsiknek és nagyoknak.

A gimnáziumi ballagási ünnepségen tollat kaptak azok a végzős tanulók, akik

legtöbbet tettek azért, hogy programjaink megvalósuljanak: Kovács Anikó, Makkai

Fanni (l2.A). Bak Lili. Szalai Gergő (12.8). DÖK vezetőnk. Gál András elhallagott,

így a helyettese Gulyás Mónika vette út Feladatait.

VII. Elvégzett pedagógiai munka értékelése

A 2017/2018-as tanévről elmondható, hogy összetett és kihívásokkal teli év volt. A

tanulók és az őket tanító pedagógusok terhelése az egészséges mértéket több esetben

meghaladta. A gimnáziumban a heti 35—37 óra az abszolút irreális kategóriába tartozik.

a tanulók állandó Qradtságérzetét nem Ichet pedagógiai eszközökkel enyhíteni. A

nevelőtestület a 20l7/2018-as tanévben nagyon keményen dolgozott.A tanulók és a

pedagógusok nagy leterheltsége nehezebbé tette a mindennapi munkánkat. A

bemutatott eredményeink. a tanulmánvi eredmények javulása örömre adnak okot.

13



Középiskolai képzésünk komoly mérihldkőhöz. érkezett. hiszen hosszú előkészítések.

egyeztetések (vezetőtársak. Inntanó. pedagógusok. szülők. diákok) eredményeként a

hagyományos gimnáziumi képzés mellen szakgimnáziumi képzést indítunk a 2018—

2019-es tanévbcn szélesítve képzési kínálatunkat közgazdaság ágazat és pedagógia

ágazat területén. Közgazdaság ágazaton belül három szakképesités megszerzésére

nyílik lehetőség intézményünkben (vállalkozási és bérügyintéző. pénzügyi- számviteli

ügyintézövám-. jövedéki- és termékdü ügyintéző). míg pedagógia ágazatban sportedző

szakképesítés megszerzését biztosítjuk a diákok számára. Az integráció miatt

szükségesnek látjuk azt, hogy a középiskolai képzéseinkre jelentkező diákokat a

képességeiknek leginkább megfelelő képzési íormába tereljük. A gimnáziumi

képzések (négy-. illetve hat évfolyamos képzés) célja a tehetségfejlesztés és a

tehetséggondozás. Ez a képzési tbrma a Ilsőoktatási továbbtanulásra készíti Fel a

diákokat. biztosítva számukra az emelt szintü érettségi vizsgákat és a sikeres

nyelvvizsgát. Előnye. hogy a közismereti tantárgyakat magasabb óraszámban tanulják

a diákok. A szakgimnáziumi képzés a szakképesités megszerzésére és a szakirányú

továbbtanulásra készíti u tanulókat. hiszen a közismereti tantárgak mellett szakmai

tantárgvakat is tanulnak a diákok. Mind a gimnáziumi, mind a szakgimnáziumi képzés

a 12. évlblyam végén érettségi vizsgával zárul. A szakgimnáziumi képzés

kiválasztásánál az intézmény hagyományait, a rendelkezésre álló humánerőforrást. a

tanulói, szülői igényeket tartottuk szem előtt.

r A heiskolázás hatékonyabbá tétele érdekében hívtuk életre két évvel ezelőtt a ‚ilív a

reí. Vár a Szegedi’ elnevezésü rendezvényünket. Ennek keretében játékos déliLtánt

szerveztünk városi és vidéki nyolcadik osztályos diákok részére. Látva a beiskolázási

eredményeinket. ezt a programot ajövőhen is Folytatni szeretnénk.

Tehetséggondozás céljából felsőoktatási intézmény ekkel kerestük a kapcsolatot:

Stratégiai partnerségi együttműködési megállapodást kötöttünk a Kodolányi

.János Főiskolával. Az együttműködés célja az. hogy közösen elömozditsuk

Békés megyében a helyben maradó értelmiség és szakemherképzést. A

Főiskola segíti a középiskolánk munkáját összehangolt pályaválasztási

tevekénységel. A Főiskola munkatársai kérésünknek megfelelően részt

vesznek a pályaválasztási iskolaorientáeiós tevékenységünkben. Az
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együttműködés keretében 2018. november 17-én 30 diákunk 3 pedagógussal

ellátogatott a Föiskola nyílt napjára, amelyen megismerkedhettek a képzési

kínálattal. továbbá az osztályfönökök szakmai továbbképzésen vettek részt a

Mvételi pontszámítússal kapcsolatban. 2W 8. január 16-án intézménvünkbe

látogatott Dr. Malatvinszki Szilárd a székhelv központ igazgatója. aki a végzs

diákokat tájékoztatta az alapképzésekről. szukképzésekről. ösztöndíjakról. A

Föiskola munkatársai kérésünknek meglUelően részt vesznek a pályaválasztási

iskolaorientúciós tevékenységünkben.

• Egvüttmúködési szándéknyilatkozatot írtunk alá a Szegedi

Tudománvegyetemmel a ‚.Nyelvtanulással a boldogulásért” című

pályázathoz. A pályázat nyert, így 2018 márciusától a Szegedidoniány

oktatói. hallgatói 12 héten át nvelvvizsga felkészítő tréningeket tartottak a

gimnáziumi tanulóknak. Az együttműködési megáliapodásunk két évre szól.

• Partner megállapodást kötöttünk a LanguageCert Vizsgaközponttal. íg

intézményünk Vizsgafelkészitő Partnerintézmény lett. Ennek köszönhetően

diákjainkat a LanguageCert vizsgákra közvetlenül Fel tudjuk készíteni, segítve

őket a sikeres nyelvvizsga-bizonvítvány megszerzésében. Ennek a

megállapodásnak már ebben a tanévhen meglett az eredménye, hiszen 9

gimnáziumi tanuló szerzett sikeres nyelvvizsga hizonyítvánt.

A 2W7/2W8-as tanévhen a gimnáziumi intézménvegvség nevelötestűlete felelősségteljesen,

lelkiismeretesen végezte a munkáját. a kollégák szívvel-lélekkel dolgoztak a tanulók oktatása-

nevelése érdekében. A feladatát igyekezett mindenki teljesíteni. volt, aki maximumot. vagy

még annál is többet nyújtott. Ennek a lelkes munkának és pozitív hozzáállásnak megtettek a

kézzel Fogható eredményei. aminek bizonyítéka a tanulmányi eredmény pozitív irányú

változása.

Köszönöm minden kollégámnak a tanév során végzett lelkiismeretes munkáját. a vezetötársak

és a Fenntartó segítő támogatását.

dr. Pataki Ágnes

Gimnáziumi intézménvegvség-vezető
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INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ

ÁLTALÁNOS ISKOLA

2017/2018. tanév

I. Létszárnadatok

Alsó tagozat: 254 fő

Petöfi utca 3-5.: 7 osztály 146 tanuló

Rákóczi út 8.: 5 osztály 108 tanuló

Felső tagozat: 301 fő

Szánthó Albert utca 3.: 9 osztály 193 tanuló

Petőli S. utca 11—13.: 4 osztály 108 tanuló

Mindösszesen: 25 osztály 555 tanuló

I. Tanulmányi munka

A tanulmányi eredmény szöveges értékelése I évfolyarnon:

Kiválóan teljesített: 16 tanuló (34,04%)

Jól teljesített: 13 tanuló (27,65%)

MegEelelően Lel jesííett: 12 tanuló (25,53%)

Felzárkóztatásra szorul: 6 tanuló (12.76%)

A tanulmányi eredmény osztályzattal történő értékelése 2—4. évfolyamokon:
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Kitűnő: 21 tanti ló (10,14%)

Jeles: 19 tanuló (9.17%)

Bukott: I tanuló (0.48%)

A 2—4. évfolyam tanulmányi átlaga: 4,46

Tanulmányi eredmén ek 5—8. évfolyamon:

Kitűnő: 33 tanuló (5,91%)

Jeles: 19 tanuló (3,43%)

Bukott: S tanuló (1 ‚4°Vo)

A felső tagozat tanulmányi átlag: 4,01

III. Nevelő — oktató munkán kívül végzett tevékenységek, hozzáadott

értékek

Az egész tanévet felölelő, folyamatos és s éleskörü szakkőri tevékenységek, versenyekre való
felkészítő foglalkozásokon kívül az alábbiakat végeztük cl:

Szeptember

- Tantermek. folyosók dekorálása. az iskolai környezet esztétikussá tétele

- Sportfoglalkozások. szakkörök, korrepetálások szervezése

- Logopédiai szűrések szervezése, DIFFR mérés előkészítése, lebonyolítása

— Jelentkezés a Zrínyi Ilona Matematika Versenyre

— Tanév eleji szülői értekezletek megtartása valamennyi osztályban

- Tehetség műhely foglalkozások kialakítása, heindítása

- FIulladékgyLtés

- Városi Autómentes Nap

- Magyar Népmese Napja

Október

- házi rajzversenyt hirdettünk alsó tagozaton
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- .Két hét egy mese” vetélkedő sorozat
- Állatok világnapja
- I{mlékezés az aradi vértanukra
- Részt vettünk óvodánk ős/ünnepén
— Suliváró sponnap
— l3enkö (huki Komplex lanulnuUwi \‘ersenven
- Továbbtanulási szülői értekezletet tartottunk

November

- Márton napi felvonulás

- A Járási Munkaügyi központtal együttműködve üzemlátogatásokra mentek végzős
tanulóink (Optigép Kft. Városi Rendőrkapitányság. Juhász cukrászüzem), valamint
minden nvoleadikosunk meglátogatta a Pályaválasztási vásárt

- Fogadóórák, szülői értekezletek
- Országos Mesemondó, Meseíró és Kézműves Találkozó
- Részt vettünk gtmnáziumtLnk nyílt napján
- Református Bál
- A problémás gyermekek szüleivel szorosabbra híztük egvüttmüködésünket. több

szülőt hívtunk különböző osztályokhól problémafeltáró beszélgetésekre
- SNI BlMN szépíró verseny
- Simonyi I ídvesírási Versen
- Polgár Lajos Emlékversenyen
- Szülői fórumok

1)eeernher

- SzínházMtogatások
- Mikulásváró játszóház
- Adventi kirándulás Budapestre
- Karácsonyikoncert
- Nyilas Misi adománygyüjtö program. egyéb gyűtőakci6k
- Karácson i vásárokat rendeztünk. melyek bevételeinek jelentős részét jótékony célra

ánlottuk Fel
- Karácsonyi témanap

Január

- Magyar Kultúra Napja
- Az elsó félév i hizonvítványok kiosztása
- Uszásoktatás mcgke7dése 3. évMyamon

Február

Nyílt napok az alsó tagozaton
Farsangi rendezvények
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Március:

— Több tanító részt vett eg\ jó gyakorlat bemutatásán a Fürkész Központi Óvodában
- Kárpát medencei Versmondó Verseny
- 1848. március 15-re [Innepi Istentisztelet keretén belül emlékeztünk
- A költészet napjára emlékeztünk

— A városi szaxaló versenven vettünk részt

— Kenguru matematikai versenven szerepeltek tanulóink eredményesen

— Zsoltáréneklö verseny Budapesten

— Bibliai Történeti ondó Verseny házi thrdulója

- SZK[RG kézilabda kupa

- Kézmüves tehetségfejlesztő foglalkozást tartottak diákjainknak a Református EGYN1I

munkatársai

Április:

- „Ne szóljon igéd hiába!”
- XVIII. Országos Bibliai Történetmondó ás Illusztrációs Verseny
— Mezei fnLóversenen
— Városi atlétikai verseny

— Fenntartliatóság — körnvezettndatosság témahét

- Papírgyűjtés

- A Föld napja

- Beiratkozás a 201 8!20 19 — es tané re

Május
- Szakmai nap: Dr. Veres Erzsébet előadása a „mai pedagógusokról.

- Gion Valéria és Szűraszabóné Benkő Éva u RelhrmátLls EGYMI tehetségfejlesztó

koordinátorai 60 perces (elietségfejlcsztő foglalkozást tartottak a 2. 3. évfolarnos tanulóknak

— Témahét a felső uigozaton/Családi nap

Június

— Tanulmán i kirándulások

— REFI kupa

- Gyenneknapi rendezvények

- Tanévzárás

- Bizonyitvánvok kiosztása

- Erzsébet táborok
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IV. Kiemelkedő eredmények

Intéiniénveuvágünk tanulói kiemelkedő sikereket értek cl az alábbi tanulmán I ás sportversenyeken:

• Református Iskolák Országos Mesemondó. Meseíró. Szépíró ás Kézműves találkozója

• SIJLI-GURU Országos Levelezős lmulmánvi Verseny

• Polgár Lajos Emlákversenven

• Két hét egy mese

• SNI Szépíró Verseny

• A Reformáció 500. évfordulója alkalmából. a Benkő István Református Iskola ás

Gimnázium által meghirdetett Vizes történetek a Bibliában eímü Országos

rajzpályázat

• XVIII. Országos Bibliai Törtánetmondó ás Illusztrációs Verseny

• “7 mérRildes csizma” kistárségi mesemondó verseny

• VI. Kortárs versmondó verseny Kárpát - medencei döntő

• Graph—Art kiadó által megrendezett rajzversen

• B 33 IV. korcsoportos kosárlahdázók megyei I. helyezése

• Református Általános Iskolák Orsz. Kézilahda Bajnoksága

V. Sikeres pályázataink

Évek óta sikeresen pályázunk a _l Iatártalanur proaram kínálta Ichetőségeinkre, Az idei évben 7.

évtolvainos tanulóink Erélyben ehetnek részt a március 15-i megemlékezésen.

Az elnyert támogatás értéke: 2500000 Ft.

Az idei tanében először írtak ki a ilatártalanul” pályázatot tantestületek részére. Örömteli bír, hogy

iskolánk 2300000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert erre a célra. Az időpont 2018. október 20-

24. lesz. Az uticélunk Kárpútalja lesz.

A relbrmáció 500. éibrdulója alkalmából az Emberi Erőlörrások Minisztériuma emlékhizottságot

hozott létre. ahová pályázatokat lehetett benyújtani a ref’ormációról való méltó megemlékezések

anyagi támogatására. Iskolánk is sikeresen pályázott. ás az elnvert összeget a gyermekek nyári

táboro,.ására tIl,asztiála tanulóink egy része Vizsolyt ás környékét látogathaua meg.

Az elnyert támogatás értéke: 600000 Ft.
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Sikerrel pályáztunk a Nemzeti Szolgáltató Központ által meghirdetett E—Twinning projektre, melynek

céljaafelső tagozatos gyermekek angol tudásának fejlesztése olt. Diákjaink a külflldi partnerekkel

euyüttmüködve online feladatokat oldottak meg. prezentáeiókat kés: itettek. ismerkedtek egymás

kultúrájá al. A program lNvtatásaként eg máshoz elutaznak majd a résztvevő csoportok.

VI. Felújítások, innovációk

Nagy örömünkre a KIIEOP-5.2.3Eg> házak épületeinek energetikai fejlesztései megújuló energiaforrás

hasznosításának lehetőségeivel niegalósult az általános iskola energetikai korszerűsítése, azaz a

Szánthó A. u. 3. szám alatti ilső tagozat felújítása.

A ályázat elemei:

- homlokzati nyilászárók cseréje

- homlokzat höszigetelése. nemes vakolás

- radiátorszelepek felhelyezése

- komplett tetöszigetelés

- napelemes rendszer kiépítése

A beruházás összege: 140 millió forint. volt. Elmondhatom. hogy a tanulók. a szülők és a kollégák is

nag örömmel használják a megújult iskolaépületet.

Augusztusban a hisö tagozaton kialakítottunk egy médiatermet. Ebben a helyiségben tanulói

laptopok. tanári számítógép. interaktív tábla. valamint feleltető programok lettek elhelyezve.

Tehetséggondozó munkánk eredméineképpen jogosultak vagyunk az Akkreditált, Kiáló

Tehetségpont cím használatára. E mellett a Református EGYMI tehetséggondozó szakemberei

segítséget nyújtanak számunkra a rendszerbe hekapcsolódó tanulóink szűrésében, követéséhen. Ezt mi

kiválóan be tudjuk illeszteni a működő tehetségmúhelveink elindításában. és az akkreditáció

fenntartásában is illeszkedik a MATEHETSZ rendszerébe.

Vég Gábor

Áhalános iskolai intézményegység-vezető
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INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ
ÓvODA

2017/2018. nevelési év

I. félév

Jelenlec az Összes avermek létszárnunk: 87 gyermek.

A csoportok létszámai a következőképpen alakulnak:

Manócska csoport: 21 gyermek
Százszorszép csoport: 23 gyermek

Csicsergő csoport: 24 gyermek

Csiribiri csoport: 16 gyermek

Személyi. tári feltételek:

Óvodánk személyi feltételei megfelelöek. minden csoportban 2 óodapedagógus ás I dajka

látja cl a leladatokat.

Szeptembertől változott az összetétel. mert I Új óvodapedagógus. I gyakornok

óvodapedagógus ás 1 Új dajka néni segíti munkánkat.

A fejlesztö. segítő munkákat ugyanazok a szakemberek látiák el. akik eddig is:

I. Takács- l3urta Erika gvógpedaógus. 29 gyermekkel fhglatkozik.

2. Szahadosné FOn Éva DSZIT (Dinamikus Szenzoros Integrác jós Terápia) terápián

belül 10 gyermeket segít a felzárkóztatáshan. mozgásfejlődésében.

3. 21 kisgyermek jár logopédiára. Durkóné Erdei Edit logopédushoz, a szakszolgálattól

(Békés Megyei Pedagógiai Sakszolgálat Békési Tagintézménye). Az idei nevelési

évtől szintén kijár hozzánk. ezzel megkönnítve az óvodások helyzetét. Akiknek Így

jóval több idejük marad az óvodai életre, játékra és nem kell nekik esőben, hidegben

átjámiuk a Csíkos utcára.

5 SNI-s yermekünk ás 7 RTMN -es gyermekünk vait
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Minden napjaink, kihívások és sikerek:

• A fejlesztő Foglalkozások és a hitéleti nevelés októbertől indultak. a többi óvodai

Foglalkozás pedig koresopotttól íliggően. szeptember közepétől.

• Nagyon tevékenyen telnek—teltek napjaink. szeptember 1—én részt vettünk a

Madzagfalvi sport délelőttön. majd délután az Ovi Bulin is szerepelt Százszorszép

csoportunk.

• Szeptember 7-én. Szülői értekezletet tartottunk. ahol a szülők elfogadták az új

I lázirendet. megnvitotttik az új Nevelési évet és megismerkedtek minden csoportban

az aktuális dolgokkal. teendőkkel.

• Óvodánk nyert a DM ..Mizu” pályázatán. 09. 19-én. a gyermekek játékos Foglalkozás

keretén belül környezetvédelmi ismeretekkel gyarapíthatták tudásukat.

o Újrahasznositható anyagok segítségével barkácsoltak. növényeket ültettek.

o Az óvodapedagógusokat segítették a Civil Szervezetek Háza munkatársai.

o Óvodánk pedig sok szép növénnyel. ..zöldfallal” gazdagodott.

• Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Teleki u. Óvodájának szervezésében a Csicsergő

csoportosok Mihály napi vásáron voltak.

• Október 1-én. a Csiribirisek pedig az Öszi vásáron szerepeltek. a piactéren.

• Ebben a hónapban is sok minden történt, II-én. Tüzriadó volt uz óvodában is. éppúgy.

mint a többi intézményünkben.

• Nagyon lhntosnak tartjuk az iskolánkkal való egvüttmüködést. ezért kérésükre

megszerveztünk egy Szülői értekezletet a tanköteles korú gyermekek szüleinek. ahol

bemutatkozhattak iskolánk leendÖ tanítói.

• A nagyesoportosainkat elvittük a ..Suli Váró” rendezvényre. ahol megszereztük az első

helyet. elhoztuk a kupát!

• Mi is bekapcsolódwnk a Relbrmátus Gazdagitó Tehetségfejlesztő Programba. A

proram szervezésében gyermekeinknek is lehetőségük van térités mentesen részt

venni Néptánc és Vizuális mühelyek nmnkájúhan. melyet Csécsei Szilvia. az utóbbit

pedig Gulyás Krisztina óvó néni tart. heti 1 alkalommal.

• Továbbra is működik az Ovi KRESZ külön Foglalkozás havonta, melyet Medve

Róhertné. Enikő óvó néni vezet.

• Új választható foglalkozásunk a ..MÓRIKA”. mely zenés-táncos játék. inkább modern

zenére való mozgást jelent. Farkas-Piskóty Bogi és Kiss Brigitta óvó nénik tartják havi

23



rendszerességgel. Nagyon jó fejlesztő hatással hir a gyerekek mnzgáskoordinációjára.

ligyelenUzjlesv.tésérc.

• Október 27-én. az Ősz lezárásaként. játékos ..Ősz Ünnepi rendezvényt tartottunk. Az

idén kicsit másként. mert az iskolások közül elhívtunk egy első osztályt. mégpedig azt.

aho á a legtöbb ovisunk ment. Így esoportjaink mellett a kis iskolások is vetélkedtek.

A visszajelzések szerint ök is nagyon élvezték a feladatokat ás büszkén számoltak he

..új’ iskolás életükről is a volt óvó nénijüknek. Úgy gondolom. ezekért a percekért

érdemes pedagógusnak lenni!

• Évek óta sokfelé visszük óvodásainkat. régi vágyunk teljesült azzal, hogy bérletet

váltottunk a Napsugár Báhszínház elöadásaira. A nevelési évben három alkalommal

tudjuk elvinni óvodásainkat.

• A hagyományos Márton napi rendezvén) ünk immár 11. alkalommal vonzotta a város

apraját-nagyját. Becslések szerint 5-600 ember is részt vett. A Kecskeméti Gábor

Kulturális Központ nagvwrme zsúfolásig megtelt.

o Az okos libák, című elöadást óvodánk gyermekei és óvónői mutatták be.

o Ezt követően indult a lampionos felvonulás. majd a Rendezvénytérre

vi sszaérkezve.

o tábortüz mellen jól esett a libazsíros kenyér ás a tea.

• Prograrnunkat saját intézménvünk mellett, támogatta a békési Német Önkormány7at.

• A Csicsergő csoport. november végén a Zeneiskolában járt. ..1 lópihe” koncerten.

• A sok program természetesen jó hatással van az óvodás gyermekek személyiségének

alakulására. de az „ünnepek” mellett szeretnék szólni a dolgos hétköznapokról is.

• Óvodapedagógusaink 2017 szeptember óta projekt módszerrel szenezik a gyerekek

életét. hgv-egy témát, projektet több héten keresztül. nagyon változatos módon, a

gyerekek életkori sajátosságának flgvelembe vételével dolgoznak fel. Sok élményt.

tapasztalatot biztosítva a gyerekek számára. Ezekről szeretnék egy kis betekintést

mutatni:

• A Százszorszép csoportosok. az .‚Édes ősz jött” c. projekttel indították az évet.

o Sokféle gyümölccsel. zöldséggel ismerkedtek. szüreteltek. hefőztek.

• Manóeskn esoportosok. ..Mi van a padláson” nevű projekt keretén belül ismerkedtek a

nálunk még létező disznótorozással, az állat jellemzőivel, Feldolgozásának módjaival,

hentes üzletben isjártak.
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• A Csicsergő csoportosok: .JéI szele hóval, fagg) al jő” projektjébe kihasználták azt az

eu —két napot. amikor hóval. jéggel tudtak érdekes tapasztalatokat szerezni.

• A Csiribiri csoportosok: ..Mesterségem címere” projekt keretén belül sokfelé

ellátogattak. A Kun Familv sajtüzeméhe. és a fogászatra is.

• Az idei nevelési évbe hevezettük az óvodapedagógusi hospitálásokat. Ellátogatunk

egymás csoportjába. megismerkedünk a szokásokkal, módszerekkel, eljárásokkal.

Bevallom. eleinte nem rajongtak kolléganőim az ötletemért. de miután

megtapasztalhatták milyen sokat tudunk egymástól tanulni. hogy mindegyikünket a jó

szándék. az egymás iránti tisztelet vezérelt, így ez is megvalósult. és elmondásuk

alapján is sokat protitált belőle mindenki.

• November 30-án a Manócska csoportosok ..Beszéljünk németül” nevü játékos

délutánon vettek részt a Német nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. itt a

gyerekek német daloeskákat, mondókákat mutattak he az önkormányzat képviselői és

iskolás csoportok előtt.

• December 6-án, mint minden évben, idén is nagy izgalommal várták a gyerekek a

Mikulást. Aki cl is látogatott hozzánk. Az óvó nénik mesedramatizálással tették

színesebbé a programot a kicsik számára.

• Advent idejében előtérbe kerül a gyerekek életében, a készülődés, a karácsony, az

ajándékozás. Szeretnénk, ha gyermekeink az igazi értékeket. a nem csak kapni, de

adni isjó érzését ismernék. tapasztalnák meg. minél hamarabb, kisgyermek korukban.

• Minden évben ellátogatunk Református Templomunkba. az idén Molnár Máté lelkész,

vetítéssel egyhekötötten mesélt a gyerekeknek Jézus születéséről, melyet lelkesen

figyeltek óvodásaink.

• A szülőkkel való együttes adventi készülődés is hagyomány csoportjainkban.

• A 2017-es évet, a Zeneiskolás növendékek és tanáraik Karácsonyi koneertjével zártuk.

II. félév

Létszámunk alakulása: 88 Evermek.

Személyi és táravi feltételek:

- Az első félévhez hasonlóan alakultak a feltételeink.
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A Jüjlesztő. seuítő szakemberek:

- A Ijlesztési feladatokat ugyanazok a szakemberek látták cl ebben a félúvben Is. mint
az elsőben.

- A második félévhen maradt az 5 SNI gyermek. a BTMN gyermekek létszárna7-ről 9-
re emelkedett.

Iskolába menő ermekek létszámának összehasonlítása:

• 2017-ben: óvodánkból iskolát kezdett: 19 gyermek

- ebből ami intézményünket választotta: 14 gyernuk

• 2018-ban: óvodánkból iskolát kezd: 29 gyermek

- ebből a mi intézményünket választotta: 23 gyermek

Be — óvodázási adatok:

• 2017-18- ban felvételét kérte: 25±(3évközben) 28 gyermek
- beiratkozott: 28 gyermek
• 2018-19-ben felvételét kérte: 24 + (1 aug.) 25 gyermek
— beiratkozott: 23 gyermek

Minden napjaink. kihívások és sikerek:

• Folytattuk a házi bospitálásokat. Gulyás Kriszti ás Lujberné Fehér Ági foglalkozásait

látogattuk meg. Az ott látottakat, megvitattuk és a tapasztalatokat leszűrtük.

• Január 1 9-én Szakmai délután keretén belül ismerkedtünk meg a Mezőherényi

‘Ihlentum Református Óvoda kollégáival. Nagyon kellemes ás hasznos időt töltöttünk

egüt. ahol tapasztalatokat cseréltünk. Az eg üttmüködést folytatjuk.

• Minden csoportban megtartottuk a fogadó órákat. ahol a szülőket tájékoztattuk a

gyermeke eddigi fejlődéséről, ás a személyes fejlesztési tervekről.

• Százszorszép csoportunk, MEDVE napon járt a Bóhita óvodában

• Minden csoport megrendezte a müsoros. nyílt Farsangi mulattságát

o A csoportok a műsorok mellett. Farsangi versenyjátékokat is rendeztek.

• Március 3. Ovinyitogató délelőtt a leendö szülőknek, gyerekeknek

• Kora tavaszi délelőtt helyett- késő téli. havas délelőtt sikeredett. Sok érdeklödönk volt

• Az idén első ízben. még egy lehetőséget is felkínáltunk a szülőknek, március 8. és 9.

Kukucskáló délelőttünkön a csoportok hétköznapjait, foglalkozásokat is láthatták a
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teendő, és a már ittlévő. érdeklődő szülök Is. Ugyanekkor interjút is adtam a Békés

1v-nek. a Mátrixnak. ezzel is népszerüsitettük ó odánkat.

Március 6. megtörtént— (lulvás Krisztina minősitÖ eljárása

o Nagvonjól elokészitett projckthétcn, a március 15. ünnepre készült az tno néni

a gyerekekkel.

o Rajz, mintázás. kézimunka ás Mese, vers foglalkozást láthattak a minősítd

eljárás tagjai. a Csicsergő- vegyes csoportban.

o Rendkívül gazdag. értékes. magas színvonalú foglalkozásokon vehettünk részt.

o Dicséret illeti Gulyás Krisztina kolléganönket!

• 20)8. 03.21. Dr. fllyés Sándor óvoda. Általános Iskola. Szakiskola. Készségfej.

Iskola ás Kollégium által szervezett szakmai délután:

o Nevelötestületünkből 5-en részt vettünk.

o Színvonalas előadást láttunk, Szicsek Margit szakpszichológustól

o Felmerült az együttmüködés lehetősége, amely az idei tanév feladata lesz

o Nekünk sok segítséget nyújthatna az SNI ás BTMN gyerekek fejlesztésében

• Virágvasárnapon. a békési piacon Százszorszép csoportunk szerepelt

• Minden csoportban hittan foglalkozás keretén belül is beszélgettek a Virágvasárnapi.

I lúsvéti történetről, az óvodás gyermekek szintjén.

o Minden csoportban Ilelevenitették a népszokásokat. a tojás festést ás

loeso lkodás

• Alkotónap: Tóth Etelka amatőr festőmüvésszel. 2018. 04. 04.

• 2018. 01.05. Játékos Tavasz címmel kiállítás metnyitót rendeztünk, ahol az előbb

látott amatör festőmüvész képeit. I hónapon át lehetett óvodánkban látni.

• XXVII. Református Óvodák Kárpát-medencei Találkozója Kiskunhalas

• Nagy örömünkre. részt vehettünk ezen a találkozón: Farkas-Piskóty Bogi.

• l3alog Frika. Kiss Brigitta ésjómagam.

• Sok hasznos és nagyon jó előadást halLgathattunk.

• Új ismeretségeket kötöttünk. Rengeteg élményt ás tapasztalatot szereztünk,

• 2018. 04. 09. Versszerető gyerekek találkozója a könyvtárban

o Óvodánkat három nagycsoportos kislány képviselte

• 2018. 04. 20. Nevelés nélküli nap A Kistérségi Óvodák és Bölcsődék rendezésében

o Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató rendkívül érdekes előadását hallgattuk.

o Később. a Bóhita óvodában gyakorlati bemutatón vettünk részt.
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• 01. 29—én Manócska esoportunk templomi szolgálatot adott:

o Nagyon kedves. aranyos musort adtak a gyerekek. - aki Ott volt annak biztosan

szív melengetö érzés volt.

o Köszönet érte u felkészitö pedagógusoknak: Farkas-Piskótv [3oglárkának. Kiss

Briuittának és a dajka néninek. Kocsor Irénnek.

• Alapítványunk segítségével Szarvasra kirándultunk u navcsoportos gyerekeinkkel.

• Minden csoport külön is volt kirándulni:

o A Csirihiri és a Százszorszép csoport: Csonurád-l3okroson: Vadn>ugati

városban

o A N4anócska csoport PorosAón

o A Csicsergősök pedig Pósteleken

Évzárók— ballauások:

Százszorszép csoport: 2018. 05. 31.

Csiribiri csoport: 201 8. 06. 01.

Manócska csoport: 2018. 06. 06.

Csicsergő csoport: 2018. 06. 07.

• Minden csoport évzárója nagvonjól összeállított, színvonalas műsor volt! Az egész

évi munkát hűen tükrözte.

• Köszönet érte minden óvodapedagógusnak, dajkának ás minden dolgozónak!

• 2018. 06. 08. Gyereknap:

o Atapítványunk segítségével rendeztük, mely anyagi fedezetet nyújtott a

játszóház meghívásához.

• Kenderkóc népi Játszóház. Volt vuttacukrozás ás szülő fWujáníásával. póniiovazás is.

Sok sikeres pálvázaton vettünk részt a második félévben:
(A Nlanócska csoportosaink ..taroltak”)

• AltZildviz Zrt Víz világnapja— rajzpálvázat: Baji Emma Nóra 2. helyezett.

- Nyeremény: a Manócska csoport 100 000 Ft. —csoport kirándulás Poroszlóra

• Víz világnapja alkalmából, Vadadi Adrienn által kiírt pályázat plakát készkés. -

tarsasjatek a nyeremeny

• DM- napyerrnekei — napvédelmi szabályzat, plakát készítés. -

- naptej+társasjáték a nyeremény
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Berettvóújfalui Relbrmátus Óvoda által kiírt- rajzpályázat. hitéleti nevelés az

óvodában.

— nyereménv: Borbély Enília és Baji Emma, könyvjutalomban részesült

• Légy szorgalmas rajzpálvázat- legjobbak ajók között. a csoport.

- nyeremény: túrjutalom

• Közlekedési rajzpálvúzat. l3ékés mee.i Rendőrkapitányság által kiírt pályázaton:

Balogh Botond —különdíjas

• Menedzser Praxis Kiadó. (5vodai csoportnapló pákázatán:

- Farkas-Piskóty Boglárka óvónő, I helyezett lett! Gratulálunk neki!

- Nyeremény: élménypedagógiai előadás 200 000Ft. Értékben, az

óvodapedagógusok számára, az Ősz folyamán.

Nyár- rendezizetések. életképek:

• Kicsit szépítettűnk kömvezetünkön:

o I lornokozó köré új faburkolat került

o Gumikat festettünk Le közösségi szolgálatos gyerekek segítségével

• Konyha és mosdók tisztasági meszelése megtörtént

• Az épület udvar felőli fala javitva lett

• Szőpítgetjük a csoportokat, várjuk az új és régi gyerekeket

Nyáron is volt élet:
• A .Munóeskások” 2018. 08. 18-án. A II. Nemzetiségi Napon szerepeltek.

• Az óvó nénik változatosjáték lehetőséget biztosítottak nyáron isa gyerekeknek.

Köszönöm kotlégáim. pedagógusok. dajkák és minden alkalmazott egész éves lelkes

munkáját!

Taróné Iyukodi Anikó

Óvodai intézményegység-vezető
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INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI BESZÁMOLÓ
KOLLÉGIUM

2017/2018. nevelési év
I. Létszámadatok — személyi feltételek

2 fö pedagógus kollégiumi nevelötanúr sL[uszhan (heti 32.5 órában) és I Fő éjsiakai

pedagógiai felügyelő (heti 40 órában).

Kollégiumi ellátást igénylő tanulók száma: 33 tZi (4 leány és 29 Fiú)

Évfolvamonkénti eloszlás:

7.éví. 8.év[ 9.éví 10. évE Il.évf. 12.évf.

-
- I I 2 -

O

2 8 4 9 -

2fő 5IZ 9fő 5fő Ilfő Ifő

11. Tárgyi feltételek alakulása

A koedukált kollégiumi 1röhelvek száma: 35 Fő elhelyezését biztosítjuk 7 db 5 ágyas

szobákban (minden szobához saját flirdőszoba és mellékhelviség tartozik). Rendelkezésünkre

áll még 1 Orvosi szoba, I teakonvha — mosókonvha. I tanári szoba, I aula. I tanulószoha és I

tároló helyiség.

A beköltözés napján a kolléuisui tanuloinkat megfelelö. űszta kollégium Fogadta.

Az épület nagyrészt rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek szükségesek a

kollégiumi tevékenységek szervezéséhez. Müszaki állapotát tekintve elfogadható állapotban

van, azonban sok területen felújításra szorul. A szervezési és biztonsági előírásoknak

megfelelő külső feltételekkel rendelkezik a kollégium. Az intemet-elérhetőség biztosított.
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Az étkezést a Junior Vendéglátó ZRT. biztosítja a kollégista tanulóknak napi 3x-i

étkezés biztosításával. melyet az intézmény melegítőkonyháján togyaszthatnak cl a tanulók

kulturált körülmények között.

Ill. FoglalkozásoldNevelő munka

A lblalkozások. proramok tematikus ajánlásai a következők voltak:

rendszeres iskolai felkészítést biztosító egyéni és csoportos foclalkozás. szilenciumi

fog! al kozás

• felzárkóztató fbglalkozások

• szabadidő eltöltósét szolgáló foglalkozás

• a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás —

nevelőtárgyú beszélgetések

• kollégiumi hihliaóra

Meva lósu lás:

• a nevelőtanárok az éves munkaterv alapján valósították meg a kollégiumi nevelési

célokat — figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait, szükségleteit ás igényeit.

A diákok viselkedéskultűr4ja általában megfelelő. de sokak számára nehézséget jelent

az alapvető egvüttélési szabályok ellbgadásu. betartása. Különböző önismereti

feladatokkal személyiségüket észrevétlenül. pozitívan formáltuk. fejlesztettük.

Nevelömunkánk fő feladata. hogy az elfogadott társadalmi és erkölcsi értékeket

elmélyítsük, közösségtudatukat növeljük. a munka és a tudás megheesülésére neveljük

őket. Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása. tudatosítása meghatározó

jelcntőségü volt a tanév folyamán. A kollégiumban dolgozó pedagógusok mindennapi

munkájának része. hoav felhíják a iiuvelmet az erőforrásokat tudatosan és takarékosan

használatára.

IV. Kapcsolatrendszer

• az iskola ás a kollégium közötti cgyüttmüköds évek óta hatékony, előny az

intézménvegységek közelsége — minden kollégista iskolánk tanulója. A diákok

tanulmányi eredményeit napi szinten figyeltük a naplókhól és heti szinten értékeltük.
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Az osztál lönökök és szaktanárok közvetlen információja alapján képet kaptunk az

órai aktivitásról. felkészültségről • ennek ismeretében szerveztük a tanulássegítést.

a kollégium egy ol an rendszer. amely megköveteli a családias légkör kialakítását. A

szü)okkel való jó kapcsolat kiépítése már a hekőltözéstől nagyon thntcs feladat volt

a irninkánkat segítő. a gyermekeik tanulmánvi munkáját, magatartását figyelemmel

kísérő, érdeklődő szülői közösséugel könnyű volt együttrnűködően dolgozni.

1% ukodi Marianna

Kollégiumi telephelvezető

Összesített statisztikai adatok a „Szegedi” 2017-2018. tanévéről

évfolyam tanulói létszám kitűnő Jeles tanuló tanulmánvi 1
I I tanuló

32 4,46

1

_____

1

1-4. é;folrunz

5—8. é;foirunz

7-12. éifolj’wn

i’,

____

88 -

254 37

-

211 13

857 83
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Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola,

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és

Kollégium

Békés

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola,

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és

Kollégium

Magyarbánhegyesi Tagintézménye

2017/2018 tanév

év végi beszámoló
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A 201 7/2018-as tanévet meghatározó jogi környezet

iOflL’llV(’k

• 20??. évi (‘XC. önénv a Nem/eti Közncvelésrö!

• 2011. évi CLXXX VIII. törvénya szakképiésröl

• 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hoziájárulúsról és a képzés fejlesztésének támogatúsáról

• 1997. évi XXXI. tör énv a germckek védelméről és a gyámügvi igazatúsról

• 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről

• 1992. évi XXXIII. törvény aközalkalinazottak jogállásáról

• A közalkalinazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

tárgyú 138!1992.(X.8.) Künn. rendelet

Ko t7,,(jnv,endtqJefek

• 326/20 13. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteti rendszeréről és a

közalkalrnazottak jogál]ásáról szóló 1992. évi XXXIII. köznevelési intézményben történő

végrehajtásáról

• 229/20 12.(VIII.28) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésröl szóló törvény végrehajtásáról

• 110 /2012. (VI. 04.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról. hevezetéséről és alkalmazásáról

• 3 14/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról

• 315/2013. (Viii. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

• 217/2012. (VIII. 9.) Konn. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai

követelrnényrnoduljairól

• 150/20 12. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

• 362/2011. (Xli. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról

• 277/1997. (Xli. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,

valamint a tcváhhképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről

Miniszteri rendeletek

• a 2017/2018. évi tanév rendjéröl szóló 13/2017. (VI. 14.) EMN11 rendelet

• 20/2012. (VIIl.3[.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről És a

köznevelési intézmények névhasználatáról

• 59/2013 (VllI.9.) EMNII rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

• 15/2013. ill. 26.) EMMI rendelet pedwógiai szakszolgáltatúst nyújtó intézménvekról
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• 16/2013. (11. 28.) EMMI rendelete a tankönyvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az

iskolai tankönvvellátús rendjéről

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

irányelvei ás a Salátos nevelési igényű tanulók iskolai okwtásának irányelvei

• A kerettantervek kiadásának ás jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) ENINI!

rendelet, ás a 2312013. (III. 29.) EMMI rendelet módosítása

• 31/2012. (X. 8.) EMNI! rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének

irányelve ás a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának iránvelve kiadásáról

• 17/2014. (Ill. 12.) EMMI rendelet a lanki5nyvvé, pedagógus-kézikönvvvé nyilvúnítás, a

tankönvvtámogatás. valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéröl

Behő ccd’ali:ók

• SZMSZ

• Házirend

• Iratkezelési szabályzat

• Munkaköri leírások

Szakniizi s:ahculyzcík

• Pedagógiai program

• Helyi- ás kerettantervek

• Intézményi önértékelés

Tárgyi infrastrukturális feltételek

Az intézmény 1. félévében jelentős eszköz - ás bútor heruhúzúsra kerti It sor. Az intézményekre fordítható

keret a lankerület által került meghatározásra. Békésen az iskolában ás a kollégiumban 15 Új asztalok.

székek. Magyarbánhegyesen a kollégiumban a szekrények, ágyak cseréje történi meg, valamint az óvoda

is Új hútorelemekkel egészült ki. Mind a két intézményben tábkikkal is gazdagodtak a tantermek.

Ugyancsak jelentős összeget kőlthettünk fejlesztő eszközökre, amelyre már nagy szükségünk volt,

valamint az óvodai csoportokba értelmileg akadályozott, fejlesztő csoportokba babzsák kanapék. fotelek

beszerzése történt, melyek a gyerekek relaxációs, nyugalmi állapotának eléréséhez nyújt segítséget. Ha

cia tendencia maradna minden tanévhen. akkor pár éven belül ajelenkornak megllelö intézményi eszköz

- ás bútor ellátottsággal rendelkeznénk. Békésen a kollégiumhan az egyik teremnek a belső szigetelése

történt meg. Így most már valóban tanteremként használható. nem fáznak a gyerekek. Az elmúlt 2-3 év

egyik nagy küzdelme volt Békésen a tornatermi öltözők ás mosdók felújításának kérelme, amely - 2018.

januártól - legnagyobb örömünkre elkezdődött. Teljes felújítása. csempe- ‚ ás hurkolatcseréje kezdődött

meg az öltözöknek. melyet 2018. márciusában birtokba is vehettek a tanulók. Október hónapban Békésre

3. Magyarhánhcgyesre 2 Új nyomtató érkezett. A 2. félévhen egy központi pályázat során minden
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pedagógus és vezető - aki vállalta. hogy eleget tesz egy 30 órás informatikai továhhképzésnek -új laptopot

kapott. Energetikai szempontból nem történt változás, de a tankerület értesítése alapján a kazánházhan

lévő keringtetö szivattyú a nyár folyamán kicserélésre fog kerülni. Békésen űz iskola épülete.

Magyarhúnhegyesen űz iskola és a s,akiskola épülete továbbra is jelentős felújításra szorul. A fenntartó

részéröl a nyári Ílújítási munkákra vonatkozó igénveinket minden részletre kiterjedően benyújtottak.

Bízunk benne. hogy - ahogy eddig is - lassan. de biztosan minden igényünk meghallgatásra kerül és pár

éven belül az épületek korszerűsítése. energiahatékonysági karhantartása is megtörténik. A honlap

frissitését próbáljuk heti szinten követni. de Békésen még mindig fejlödnünk kell ebben. A békési

intézményben történt eseményekről, programokról Varga Péter kollégánk, napi szinten tájékoztatja a

..hékésmátrix”online hiroldalt valamint mind a két intézményben jól működik a közösségi oldalon való

tájékoztatás. Békésen az „Aranykosár” a Gyermekekért Alapítvúnv jóvoltából megtörtént az óvodai

játszótér fUvesítése, új, külső játszótér került űz óvodai és iskolai részre is. Ebben a űlévben

szakiskolásaink is kapnak egy külső fittness edzöparkot. A magyarhánhegyesi intézménynek egyjelenleg

szünetelő alapítvány (Erősödő Családi Kötelékekért Alapítván) alapítója felajánlotta. a

használatbavételt. Az alapítvány céljai, feladati meggyeznek az intézmény által képviselt értékekkel. A

tankerülettől megkaptuk a székhelybasználati engedélyt és immár hivatalosan is működik űz alapítvány.

Ugyancsak a tagintézmény tanulók támogatta a Vöröskereszt.

Nagy örömünkre a tisztántartáshoz szükséges eszköz- és anyagheszerzés, az irodaszerellátás is

folyamatosan megoldott volt mind a két intézményben. Valamint a technikai dolgozók közül, akiknek a

törvény előírja, személyenként 20 000 Ft értékben kaptak védőruhát.

Az egyes szakiskolai szakmákhoz kapcsolódó beszerzések biztosítottak voltak.

Köszönjük a Gyulai Tankerületi Központ együttműködését!

Szervezeti jellemzők
Oktató-nevelő munkánkat a gyógypedagógiai jelleg határozza meg, hátrúnykompenzálást célzó,

hahilitúciós és rebabilitációs tevékenységekre épül. Munkánkat űz átlagosnál nagyobb mértékü

differenciálás, individualizáció hatja át, ugyanakkor a társas kapcsolatok építésére és az elfogadúsra is

hangsúlyt kell helyeznünk. Az eltbgadás érdekében az első félévbcnjekntős, sikeres lépéseket tettünk.

Mind a két intézményben rendhagyó jelleggel karácsonyi gálaműsort szervezetünk Békés város többségi

intézményeinek bevonásával. Szívből köszönjük űz együttműködést: A békési Kecskeméti Gábor

Kulturális Központnak, a Dr. I lepp Ferenc Általános Iskola ésAlapíbkú Művészeti Iskolának. a Szegedi

Kiss István Református Gimnázium Általános Iskola. Óvoda és Kollégiumnak. a Bóhita Integrált

Óvodának. a Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola. Általános Iskola. Óvoda és Kollégiumnak.

valatnint a Premier Müvészeti Szakközépiskolának. A visszajelzések rendkívül pouitívak. Ezzel a

rendezvényünkkel egy hagyornánytererntö ünnepséget indítottunk cl, melyet minden évben karácsony

előtt szeretnénk megrendezni.
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Békésen a szakiskoláhan a pályaoricntációs célú nap keretében 2 többségi intézmény fogadta cl

meghívásunkat és töltöttek cl tanulóinkkal etiv nativon jó hangulatú délelöttöt. A nap zárásaként 3 csapat

mérte össze erejét. 2 külsós intézmény és ami intézményünk csupa Fiú tanulói. Nem volt gyógypedagógiai

intézmény és töhhsé!i intézmény. Felszabadult. csihész, izgatott gyerekek voltak. akik felszahadultan

játszottak együtt.

Január végén Békésen a város Bóhita nevű integrált óvodájáha látogaihattunk cl és a nagycsoportos

óvodások szüleinek tartottunk ey rövid kis ízelítőt az 1. osztályunkban lölvó munkáról.

Elkészült a békési intézményt bemutató videófllm, amelyért köszönet illeti Pusztai Gábort.

Békésen az óvodai csoportok április hónapban egy olyan nyílt hetet szerveztek, melynek keretében u

többségi óvodák óvodapedagógusai tekinthették meg a különböző csoportos, egyéni foglalkozásokat. Az

utolsó napon Szicsek Margit pszichológus szakember tartott előadást. Később a többségi óvodák

képviselőivel egy kerekasztal beszélgetést és érzékenyitést tartottunk.

Ugyancsak Szicsek Margit pszichológus asszony meghívásáva]. a Dr. Hepp Ferenc Ákalános Iskola és

:\lapfokú Művészeti Iskolával közös szervezésben birdettüxk egy szakmai délutáni a békési Kecskeméti

Gábor Kulturális Központba, amit nálunk, az intézményben folytattunk egy kerekasztal beszélgetés

formájában. ide, a többségi intézmények azon pedagógusai érkeztek, akik SNI-s gyermekekkel

foglalkoznak.

Magyarbánhegyesen már évek óta, de Békésen most először volt alkalma megtapasztalni a szakiskoln

végzős diákjainak a szalagavató élményét. Ugyancsak első alakalommal került megrendezésre Békésen a

kollégiumi ballagás.

Mayarbánhegyesen először szervezte meg a tagintézmény a a SZÍN-TE kulturális összejövetelt. A

rendezvényhez 4 külsős intézmény, köztük többségi általános iskolák is csatlakoztak. Az ölet Remény iné

Tulipán Győngyi és Nórándt Péter kollégák nevéhez fűződik.

A szülők és a társadalom felé történő tájékoztatás öüeteként mind a két intézményben elkészült egy

tanévet bemutató kis Újság, amit eljuttatunk a szülőknek és a honlapunkra is felkerült.

Ezek. a társadalmat célzó törekvéseink legalább annyira fontosak, mint az intézményben folyó belső

munkák. Az együttműködés, az elfogadás nem csak az intézmény megítélését helyezi előtérbe, hanem a

hozzánk járó tanulókról alkotott képet is pozitív irányba befolyásolja.

Az intézményi dokumentumok törvényességi felülvizsgálata a Fenntartó részéről megtörtént. Minden

alapdokumentumunk elf’ogadásra került.

Békésen 2017. februárban az Oktatási I livatal által kirendelt szakértő helyszíni ellenőrzést folytatott.
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• A statisztikai adatok alapjául szolgáló adatok ellenőrzéséhez a 2017/20I8. tanévi beírási naplókat

illetve törzslapokat. a 2017. október l-jén érvényes szakértői bizottsági szakvéleményekre. I Ill.

Ill Ill tanulók esetében ajegvzói döntéseket tartalmazó határozatra Volt szükség.

• a 201 6’201 7. tanév júniusi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozóan a korai jelző—

és támogató rendszerben megadott adatokat vetették össze a tanügyi dokumentumokban szereplő

LtdLItOkkU!.

Az ellenőrzés alkalmával felhívták a Igvelmünket, hogy az intézmény nevének kell a szakértói

vékménveken szerepelni .MAK ellenőrzés során nem Fogadják cl az intézmény előző nevére kiállított

szakértői véleményeket. A drive felületen létreboztunk egy nyihántanást. melyben egyszerűen

ellenörizhetőek. nyomonkövethetőek a tanulók szakértői véleményében foglalt adatok. változások

Az óralátogatásokat az intézményegységvezetők a tervnek megfelelően végezték. Jómagam az I. félévhen

3 órát. a 2. félévben 5 órát tudtam meglátogatni a belső ellenőrzés keretében. Az érintett kollégákkal a

tapasztalatokat megbeszéltük ajegyzőkönvvek elkészültek. A látogatások során a kollégák felkészültek.

az órák tükrözték a mindennapi rutin. sokoldalú tevékenységeket. Fontos. hogy a kezdő és Új kollégákat

gyakrabban látogassuk és módszertanilag többet segítsük őket.

Mind a két intézményben a diák önkormányzat és a szülői munkaközösség is napi szinten részt az

intézmény életének munkájában. Két alkalommal összevont szülői értekezletet tartottunk, ahol

tájékoztattam a szülőket az aktualitásokról. problémákról. A magyarbúnhegyesi DÖK javaslatára

ötletdobozok tettek kihelyezve az intézményekbe, melybe a gyerekek összcgyűjthetik észrevételeiket.

javaslataikat.

Intézményi szintű munkaleni feladatok megvalósulása, informáeióáramlás

l{llenőrzési, adminisztrációs tevékenységek a munkatervnek megfelelően mind a két intézménhen.

minden munkaközösségen belül az ellenőrzési tervben meghatározottak szerint, havi rendszerességgel,

illetve a feladathoz mérten megvalósultak, Kihővített vezetőségi megbeszélést, - ahol a munkuközösség

vezetők Is jelen voltak - több alkalommal tartottunk mind a két intézményben. Ennek ellenére a vezetői

tanlelügyelet keretében lezajlott elégedettségi kérdőívek és eredményeik Békésen azt mutatták. hogy

nemjut cl minden kollégához megfelelő időben az információ. Ennek kiküszöbölésére. az eredményesséu

javításának érdekében Békésen a következő tanévtől az általános iskola és szakiskolai intézménvegvségek

az A és B épületek egy-egy szárnyában fognak berendezkedni. Így, minden kollégának közvetlen

kapcsolata lesz a munkaközösség vezetőkkel. Az intézményegységek szakmai szabadságát. innováeiós

törekvéseiket is igyekszünk erősíteni. Emellett. az intézményi szintű rendezvények szoros

együttműködéssel, közös ötleteléssel valósulnak me mind a két intézményben. Magyarhánhegyeen az

elégedettségi kérdőívek valóban elégedettségröl és egy szoros. jól működő közösségről ..árulkodnak”.

Az intézményi belső ellenőrzési rendszer a nevelés és oktatást érintően a munkatervnek megfelelően

történt. mely kiterjedt a pedagógiai munkára. az iskolai kapcsolatrendszerekre (szülői muakakőzösség a
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tanügyigazgatúsra. Használatba vettük az elektronikus naplót. melynek vannak előnyei ás hátrányai. A

hianyzasok kezelésében még mindig vannak szürke foltok. ugyanakkor egvszerühh ás gyorsabb kezelni.

mint a papír alapú naplókat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kotlégiumoknak ás a tagintézménynek is

szükséges ey teljesen külön felület kell. mert a kollégiumi hiányzások az iskolai hiányzások számát

g\ arapitják. Az iskolai esengetési rendhez is csak egyet tudunk beállítani. miközben a két intézmény eltérő

esengetési rend alapján működik.

Feladat Eredménvesség

Tanmen’ foglalkozási ten szakkőri matikák. egyéni fzs határidre -

tervek. asszisztensi foglalkozástervek
elkészültek

Elektronikus napló folyamatos kitöltése, vezetése
— —-

-— megtörtént

Törzslapok kitöltése, vezetése

_____

- — - - — megtörtént

I Magántanulói határozatok

______________________ _____

megtörtént

1-liányzások dokumentálása, ellenőrzése

___________

—— —— megtörtént

Tanulókról szóló osztályfőnöki adatszolgáltatás családsegítő felé megtörtént

Óralátogatúsok

____________

megtörtént

______

Pályakezdő pedagógusok látogatása -

________________

- — -— megtörtént

_____

Új kollégák látogatása megtörtént

Tanári üyelet teljesítése

__________

megtörtént

DÖK programok megvalósulása

________
_______

megtörtént

Szülői értekezletek tartása

__________

megtörtént

Összevont szülői értekezlet

_______

megtörtént

________

Munkaidő- megtörtént

nyilvántartás vezetése

__________

- -

SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend felülvizsgálata — — megtörtént

Továhbképzésí program teljesülése, beiskolázási terv elkészítése megtörtént

Munkaköri leírások átdolgozása

______________

megtörtént

A szülőkkel a kapcsolattartás napi szintű. Szóban. telefonon és Facebonk közösségi oldalán keresztül is

..érdeklődnek gyermekük iránt.

A tanév során kiemelt figyelmet fordíwnk — mint minden évben — a családsegítővel. gyám- ás

nevelőszülökkel történő kapcsolawirtásra. Békésen több esetben kerültek a kollégák nehéz helyzetbe egy

e2y családlútogatús alkalmával. Tájékoztatási kötelezettségünknek minden alkalommal eleget tettünk. 9.E

osztály és a 7. osztályban történtek súlyos vétségek. több alkalommal a rendőrséget kellett kihívnunk. A

kapcsolattartás a rendőrséggel jó. támogató és segítő szándékukat mindig tapasztaljuk. A

magyarbánhegyesi intézményben nagy örömünkre sokkal kevesebb volt a súlyos eset, mint az előző

években. Köszönjük a Mezőkovácsházi Járási Hivatal segítségét ás mindenkori támogatását. Békésen a

Ezeket a súlyos problémákat közösen sikerült orvosolnunk. a tanulók megkapták a megfelelo

büntetés üket.

S



Fovábhképzések

A heiskolázási tervet 2 alkalommal módosítani kellett. Először. a szeptemberi Í1véteIiket követően.

valamint januárban a 2. félévre vonatkozóan.

A gyógypedagógiai képzésre Klchelsherg ösztöndíj programot nyert Magyarhánhegyesen Nórúndt Péter

kolléga. aki túl van az első óv vizsgaidöszakán. Közoktatás ezetöi szakvizsuás képzése van folyamatban

Ilegedus Mariann kolléganönek. Jakabné Szánthó Ágnes halasztotta a gyógypedagógiai képzés

megkezdését. Gratulálunk Monostori Katalinnak, aki sikeres államvizsgát tett a Bárezi Gusztáv

Gyógypedagógiai Kar autizmus specifikus szakán, valamint Maczikné Horváth Annamáriának, Fajú

Jánosnak. (iombkötőné Markó Erikának és Zelman Edit kollégáknak. akik mindannyian sikeresen

végeztek a közoktatás vezetői szakvizsgás képzéssel. Békésen Nógrádi Mónika és Kiss Balogh Julianna.

- akiket kivettek a gyógypedagógiai képzésre - halasztonák a félév elkezdését. Szamosvári Anita

gvógvtestnevelés, Kovácsné Szentesi Krisztina tehetséggondozó szakvizsgás képzést végez Szarvason.

Többen végeztek 30 órás képzést a Békésesabai Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében, valamint

I 5-an a tantestülethől elvégeztük az autiznus képzés haladó tanfolyamát és Cegléden egy 3 napos

ingyenes képzést (1. világháború. Párizs környéki hékeszerz6dések. Trianoni Béke) köthettünk össze egy

kis kikapcsolódássa). Gratulálunk Duszka Tibornénak, Baji Bemadettnek és Csilik Juditnak, akik

megszerezték a gyógypedagógiai segitő munkatárs végzettségüket. Nagy örömömre szolgál, hogy tanév

végén Békésen sikerült megvalósítani az autizmus haladó képzést. melyet a tantestületből 14-en

végeztünk cl.

Pályázatok

• A 2017/2018-as tanévben ismét igénybe vettük és sikeresen pályáztuk meg az Útravaló

Ösztöndíjprogram Út a szakmához alproram pályázati lehetöségét:

Ez a pályázat a hátrányos helyzetű — köztük romWeigány — tanulók szakmához jutúsát segíti elő

ösztöndíjjal és mentori támogatással.

Ebben a tanévben intézményi szinten 33 tanuló S mentoruk vesz részt a pályázatban. A nyertes

összeg: S 730 000 Ft.

• Szahoky Adolf ösztöndíj

A hiánv-szakképesitések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali,

iskolai rendszerü szakképzéshen részt vevő tanulók részére. tanulmánvi eredménvük alapján

nyújtott támogatás. Békésen a lakástextil-készitő szakma keretében 5 tanuló jogosult az

ösztöndíjra. A másodszakmás képzésben részt vevő tanulók erre a lehetőségre nem pályázhattak.

Á tanulók: 84!) 000 Ft-ot vihettek haza.

• Ismét beadásra került S ismét sikeresen nyertünk a 15 millió Ft értekhen az ERASMUS +

pályázaton, mely a szakiskolás tanulók külföldi. 3*3 hetes gyakorlatát helyezi előtérbe.A tanulók

a gyakorlat hefejezésével E[IROPASS bizonyítványt kapnak S külföldi gyakorlati idejük
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beleszámít a nyári gyakorlati időbe. Magvarhánheuesen a családellátó a kerti munkás. börtárg

kászitö. Békésen a konyhai kisegítő. a sütő ás gorspékégi szakma, valamint a lakástextil készítő

szakma tanulói vehetnek részt. Megnyert összeg: 15 millió Ft.

• Békésen Az Aranykosár a Overmekekért Alapítvánnval közösen megpúlyázwk ás sikeresen meg

is n’.ertük az ER)P-I .85-17 Nienő menk az iskolákbán — Eg ‘sues étkezési ás életstilust né’akítő

pmgmmok e. pályázatot. © A púMizat kewtében 4 Rizővencnw. 2 nagyszabású az egészséges táplálkozási

nepszewsíto pmw-amra. ‘ikurunt eszközbs1Qrzésn Is sor kerül. Megnyert izeg: 20 ininki Ft

• Aprilishan kaptuk ajó bírt, hogy az EPOP 3.1.6-16 A könievelés esél)iewrntő s’mupnek enisik2 C. pályűiitiuk

szintén pozitív elbhúliísúban iSzesült, mely a súlyosan Iujirwyzonan sérült liatilok ás az utazó hálózat kladatainak

módszenurü léjlődéséhrn míijt szeptemhertöl nat’ segítséget ás teremt lehetőséget különböző sznkrnal

konkrenciúkra, pmgniniokn Nlegnyeit özeg: ‘U) miHió Ft

Niinösítések, tanfelügy etet

Az 1. félévben Magyarhánhegyesen Mazurák Zoltán gyakornok kolléga tett sikeres minősítő vizsgál. A

2. félévben Békésen Bartyik János ás Váradiné Kis Krisztina sikeres Ped. 2 vizsgát tett. 02.01-én

intézményvezetői tanfelügyelet volt. Ezt megelőzően a BECS vezetőre vonatkozó elégedettségmérést

lolvtatott le a pedagógusok ás a szülők körében is. Békésen 31, Magvarbánhegyesen 16 kolléga töltötte

ki a kérdöíveket. Elektronikus úton 26 szülő működött együtt a kérdőivek kiöltésében. Minden kérdőiv

kitöltése anonim volt. Összeségében megállapítható, hogy a magyarhánhegyesi kollégák elégedettebbek,

minta békési pedagógusok. A szülők elégedettsége minden területen 80 % környékén mozog.

Az önfejlesztési tervemet a kérdőivek elemzése, a tanfelügvelők ás a tankerület által javasolt fejlesztendő

területek mentén készítettem ci:

• A mérési rendszer intézményegységenkénti kidolgozása az eredmények felhasználása a fejlesztési tervek

elkészítéséhez (általános iskolában elkészültek a bementi-kimeneti mérések a drive felületen összegző

táblázat elkészítése megtőrtént, a szakiskola Újra kell. hogy gondolja a mérési rendszert

• A Pedagógiai programban ajövökép ás a célok tartalmi vonatkozásai, a öökép ás a célok fogalmának

megfelelő megjelenítése. (a következő tanév elején kerül elfogadásra)

• Az intézménvvezetés ellenőrzö-értékelö tevékenységének újragondolása (megtörtént. munkaköíségi

szinten: a kollégák részére írásban is történjen meg a visszajelzés, ne csak szóban)

• A ezető aktivabb rés, étele a munkaközösségi értekezleteken (lhharnatos)

• Az egyes folyamatokra vonatkozó eljárásrendek kidolgoiása (készültek eljárásrendeki

• Munkaerő terv-létszám terv (elkészült)
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Személyi feltételek

Békés

Személyi feltételeink 2O18O6.15.

\evelötanár
Durkó Andrea - — - — —

Ne\elotanar

Gálné Balog Tírnea Mina Tunár-SzakoMató

Gvó2vpedagógus

Hajdú Andrea Gyógypedagógu9

KÖZFOGALKQZTATOU MUNKATÁRS

ÜRES STÁTUSZOK

TECHNIKAI DOLGOZÓK

NEVFLűORTATó MUNKÁT SEGÍTÖK

PEDAGÓGUSOK

Alkalmazúsban lévő pedagógusok

Békés

Név Belökött munkakör

1 Aléné Kucsera Andrea -
lntézmvet - gyógypagógus — -—

2. Aratóné Petneházi Anita Vnító -—

______________________________

3. Rajiné Domokos Anikó zakoktató

4. Balohné Molnár Tímca Tanár —_______________________

1anító. testne. müv (erűlettel

O 10 20 30 40 50

Bartyik János

6. Bereczki Mónika

7. Bondár Jóiseíné

bvónö - gyógypcdagógus

Szakoktató

fdypedagógs
Denes Dora

Dr. Pásnorne Peter Tímnea9’

Hu:
L
II.

54.

4-
Ferenezi Gábor
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gypedagus

Horváth Fejlesztő nevelés-oktatás. szakiskolai

inlézménvegvséa vezető - cyóypedagóus

Tanar

Tanár

Intézmény vezető helyettes — gyógypedagógus

általános Iskola. fejlesztő nevelés okt.

intézményegység czeÉő) H3yógypedagógus

yógypedagógus

Nevelőtanár

31. Szabó lstvánné — Gyógypedagógus

32. Szabóné Takács Anikó tbyógypedugógus

33. Szamosvári Anita I Tanító
+

Ebben a tanévhen rővid itt tartózkodás után távozott Szathrnári Adrienn. kollégiumi nevelötanár. I lelére

érkezett Ferenczi Gábor. Valamint Flalasi Ildikó távozott az 1. Uélévhen a szakiskolából. l-telve még

betöltetlen. csak Úgy, mint a tavalyi tanév végén távoíott Németh Rita álláshelve. 2018. márciusában

n\ ugdíjba vonult Lengyel Zoltánné. és érkezett Szúcs ‘tünde iholya gyóuvpedagóuus kolléganó.

12

IleEcüs Fc Ttnetelőtir

kolletziurni intcrnenycg seg ezcto —

Karácson Sándor neve lotanar

Kósa Mónika Erzsébet Onító
—

--

_______

Kiss—Balogh Julianna Könv táros—tanitó

Kiss Gabriella 1 Nevelőtanár

-Korcsog Györe né Szakoktaló

Kormos Nlúria Nevelötanár

Kovácsné Szentesi Gyógypedagógus

15.

ló.

I.

18.

ílö.

L21
24.

25.

26.

Kris,tina

Kürti NI ária

M aczi kné

Annamária

Molnár Erika

Nógrádi Mónika

Pataky Attila Zoltánné
27.

28

29.

30.

Pataky Szilvia

Priskinné Sápi Tünde

Prorok Zsolt

Gyógypedaeógus

Gyógypedagógus

34. Sücs Ibolya Tünde

35. Tóthné Lakatos Erzsébet

36. Vágási Sándorné

37. Váradiné Kis Krisztina
-

i- . — -. -

38. Varia Peter

39

40. Vidó Edit

41. Zelman Edit
-

—

42. üres álláshel (N.R.)
r43

ürs1illáhelv

[GYóYPeda2óus

____________________

Gyógypedagógus

Szakoktaró

jGyógypedagógus - óvónő

Gyógypedaízógtis

Gyógypedacógus

e}’pcdagó2us

Gvóypedagógus



Nevelő oktató munkál segítő dolgozók

Baji Anelt

Baji Bernadett

Baloizlvett

dihk Judh -

T Csumpilia János

Bajiné

Hajnalka

tDuszka Tiborné

Egercssy Éva

Eperjesi Csilla

Karacs Krisztina

Korcsog György

Domokosné Siücs Judit

Rácz Rita

I.

1

4.

6.

7.

8.

Gvógvpedagóiai assíisitens

ÖvvpJaaai astns

L Gvógvpcdagóeiai a%szis/tens

iGgvpeŰaeóaiasskztens -

Rends;ergLida

Molnár Gyógypedagógiai asszisens

9.

1
Gyógypedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens

Baj ka

10. Kincsesné Gyebnár Judit GyógvpedaQógiai asszisztens

I 1. Kis Márta Mónika — Gyógypedagógiai asszisztens

12. Kisné Makai Anna - -- Gypeda1ógiai asszisztens

13. Máté Mária Gyógypedagógiai asszisztens

14
Hamzáné Nyeste Kriszűna kollégiumi titkár

Emese

Daróczi IloBa ápolónő

16. Oláb Lajosné Gyógypedagógiai asszisztens

17. Pataki Teréz Gyógypedagógiai asszisztens

18. Reszelö Zohánné Gyógypedagógiai asszisztens

19. Szakács László jrmekIlügyelő

20. Szilágyi Szabina Iskolatitkár

21. Kazai Sándorné Gyógypedagógiai asszisztens

22. Gyógypedagógiai asszisztens

23.

24.

H5

TJszakai gyermekfelügyelö

Dajka

Gyógypedagógiai asszisztens
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Technikai munkakőrhen

I. Adarnesikné Pü’ki Anikó Takarító
-.

——

I 2 13 al azs Gahorne Takan to

--

-

I 3. I Csizmadia lstvánné Takarító

S,aho Ttrczn Munkw i tloado - -

5 Fekete László Portás
k

6. Lipcseiné Balog Anna Takarító
-- --

E___

_____

7. Naev György Udvaros

András Etdka zdaelőadó

____

9. Rúcz Gábor Karhantartó

__________

-

Október elején 3 közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársat sikerült felvenni. Helyettük ismét olyan

munkatársakat sikerült a program keretében megnyernünk, akik nagyon jól helyt állnak, letkiismeretesen

végzik a munkájukat ás tanulóink elfogadták őket.

Közfoglalkoztatás keretében: Balog Adrienn, Jónás - Kovács Krisztina, Kovács Ildikó, Nagyné Mari

Andrea, Tóth Lajosné. Orbán Beáta do’goznak.

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott kollégák:

Durkóné Zolnai Szilvia Logopédus

Dénes Dóra Szurdopedagógus

Dowidat Henrik Szakoktató -

4. Dowidatné Kardos Sára Szakoktató

5 Furúk István Szomatopedagógus

6. Kupás Imréné Gyógypedagógus

7. Lengyel Zsuzsanna Gyógypedagógus

rs. Sántáné Tóth Éva - Gyógypedagógs

9. Szvarnasz Alexandrosz Szaktanúr (angol)

‘Tótkné Bertalan

Jul ianna Kondtiktor

+-
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Utazó hálózatban meghízási szerződéssel feladatot telesitő kollégák

Mojdisz Csillu

Serfőzőné
Ágnes

Az utazó gyógypedagógusok által ellátott órák száma: 64 Óra. A többségi intézmények legnagyobb

örömére sikerült elindítani gyakorlatban is az utazó hálózat munkáját. Megtaflottuk az első többségi

intézmények gyógvpedagógusaival közös értekezletünket, melyről pozitív visszaje)zések érkeztek, A 2.

félév feladata volt. hogy aok az intézmények, akik SNI-vel kapcsolatos tájékoztatást kértek szakmai

tájékoztatást. segítséget kapjanak a mindennapi munkukhoz. Ez a következő településeken meg is

történt: Geszt. Kétegyháza. Sarkad, Szeghalom. Valamint, megjelöljék azokat a belső. általunk kínált

tájékoztató képzéseket (dvsgrátia, diszkalkúlia, ttmulásmódszertan) amelyekkel hatékonyan tudjuk a

munkájukat segíteni. Ehhez kapcsolódóan is teljesítettük kötelezettségünket, mert Reményi Tamás

gvógvpedagógus kolléga 30 órás továhbképzést tartott az érdeklődők számára.

gvógypcdagógus

L ‘Altoijayné Köves Erika Logopédus

i

--

Bényi Mariann Sára
—.

Czil’rák Erika

[1. Dódi Józseíné

. Gergely Nóra

k.

gyózypedagógus

gyógypedagógus

gyógypedagógus

Jámbor Katalin logopédus

[7. Kovács Tünde - — gyógypedagógus

8. Mester Ágnes gyógypedagógus

N’léhészné Tohai Rita

10.

TSMT terapeuta

11

szomatopedagógus, AAK-terapeuta

Pákozdi
logopédus

12. Szekeres Kajnalka

13. Szolnokiné Dandé’

Andrea

szomatopedagótzus

gyógypcdagógus
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\lagyarbánhegves

Személyi fe]téte’1enk 2Oi7O6.iO.

Közfoglalkoztatott munkatárs

Üres státuszok (Z.A., C.P.P,

ZsKA.)

Technikai dolgozók

Nevelő-oktatatá munkát
segítők

Pedagógusok

Szeptembertől Új tagintézménv vezető és intézménvegység vezető veUe át a vezetői feladatokat. Dolguk

nem volt könnyű. de a kollégák támogaásával. munkamegosztással sikeresen boldogulnak. A pedagógus

státuszok közül egy GYED-en lévő kolléganő és egy távozó koHéga állása Jelenleg még nincs betöltve.

Pedagógusok

Nevelotanar

O 5 10 15 20 25 30

Név Bctöltött munkakör

3

Ale lstvún

2. - - Gyágypedagógus
Borsine Sodar Zsuzsanna

Gyógypedagógus
Bozsóné Budai Zsuzsanna

1agintézrnényvezető-Gyógypedagógus

gyógypedagógus

Tanár

4. Fajú János

[5. ‘Farkas Istánné

6. Fekete Adrienn

Futaki János

(iornbkötőné Markó Erika

b —

I 9 Gulyás Ferenc
L

L 10.

Hegedűs Mariann Ildikó

I I. Jakabné S,ánthúgnes

Tanár

I gyóypedagógus

Tunító

Oodai iniézrnényegséu ezetö

gyóízvpedagógu
I

16



12.
--

I Imánné Péli 1hoIa -

- -

13. Krizán Márton rővodapedaógus (gakorok) -________

14 t\1a,túk Zoliún Tanító
- L

_______

15. Monostori Katalin Johanna Gvóvpedagógus

16. Nagy Orsolya Óodapedagógus-gvógypcdagógus

+ -

I 7. Nórándt Péter Tanár

4
--

___

______

1$. I Orbán József László Nevelőtanár

19. Papp Sándor Nevelőtanár

20. Pdskjn Ferenc anár

21. — Reményiné Tulipán Szakoktató

Gyöngyi

22. Sajben Mónika -- — GvógypedaóutLs

23. Sóvádné Zámhori

24. Tamás József Tanító

25 Tamásné Pántya Hajnalka Győypedagógus

Andrea

26. Tóth Zsuzsanna Szakoktató

27. Vaszkó János Szakoktatú

28. Vaszkó János Sándorné Szakoktató

29. ZaIaiÁiYz (GYES-
üres)

30. Zomhorácz Zita JNevelötanár

31 üres státusz (Gál Erika) gyógypedagógus

32 ares státűz(.K.A3

_______________________

Nevelő-oktató munkát segítő dolgozók

Kiss lmréné Dajka

Bonezné Keresztes

2. Hajnalka Gyógypedagogiai asszisztens

H. zttÍrné hirkus Izaheíla Gvógypedauáiai ass,kztens -___________

- asssztens

srnJivr -
VÖgdgJi asszisztens-ápolónő —

i5 JDus S,ilua — -
GyoppLdagoIai

Fejes Mihályné G\crmekIN[ig}eló
-

17



Technikai munkakörben:

kiégiu?iRhWCr

-

_______

[Gyógypedagógiai aszis,tcns

Góeypedazóiii asisztes
—

I Gyógypedagógiai aszisitens

Gyóizvpedagógiai assisitens

Takuríló

Takarító

Portás

Takarító

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott kollégák

Csepreghyné

1. Zsuzsanna

2. Dénes Dóra

Domonkoslilésné

Dr. Kerekes Csilla

Nevelőtanár

Szurdopedwiózus

Tmar

Tanár

Feladataink ellátásához még mindig nem rendelkezünk kellő számú kollégával. munkatárssal.

A kollégák gyakran erőn Ílül teljesítenek. munkájukat ezúton is nagyon köszönjük. Öröm, hogy a

magyarbánhegyesi intézmánybe engedélyt kaptunk egy portás Foglalkoztatására. Munkája nagy segítséget

jelent a kollégáknak.

8. -

9.

IG.

II.

12.

13.

Forgó Lajosné

Dajes Anikó
— - -. - -

Nagy Margit

rp... Jakab va

7Sndorné Vígh Éva

Siekerc,és Róbert Mihály

I.

1

Bagdi Tamásné

Bollók Andrásné

3. Farkas Tamás

4. Raes Éva

5. Nagy Tiborné Takarító

6. Vacsora Sándor Karhantarró

7. Bonez László Karbantarró

Bokor’

3.

4.

5 Fajó Jánosné Szakoktató

7 Zalai Csaba Tanár

8. Zámbó Ikna Szakoktató

18



Intézményi szintű slkamazott’i iátszám

140
123,5

120

100

80
71

:1 30

2: I I
‚C

q’

Q’
-sz.

A jelen tanévben többször bebizonyosodott, hogy nem mindenki képes a hozzánk járó gyerekekkel

löglalkozni és biztosítani számukra a 1ernegfelelőhb ellátást. A próbaidőnek jelentős szerepe van az

Újonnan érkező kollégák esetében. Ebben az időszakban jobban kell figyelnünk a munkatársakra S

szükség esetén akár az 6 döntése. akár ami döntésünk alapján azonnali hatállyal Lehet szerződést bontani.

Ez bármelyik munkakörre érvényes.
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Óvodai év végi összesítő létszám alapján KATICA csoport
Békés - 20 17/2018 félév. év vége

Létszám 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves 8 éves Összesen

- nevelési év elején: 1 I 3 1 O O 6

-félévkor: I I 1 3 O O 6

-évvégén: O 3 O 4 O O 7

HH: O O O O O O O

HHH: O O 2 O O O 2

HH: O O O O O O O

HHH: O O O 2 O O 2
Hiánvzás/napok száma

-Igazolt: 7 10 41 10 O O 68

- Igazolatlan: O O O O O O O

- Igazolt: O 69 O 136 O O 205

- Igazolaüan: O O O 5 O O 5

vidéki O 1 O o 3

vidéki O 3 O 1 O O 4

békési o O 3 O O o 3

békési o o o 3 o o 3

lány 1 O I o o o 2

lány O 2 O O O 3

hu O 1 2 i o o 4

fiú O 1 O 3 o o 4

BNOH9O3 o o o o o O O

BNOH9O3 o O

BNOF7O o o o o o 1

BNOF7O o o o i o o

BNOF71 o o o I 1

BNOFJI O O O I O O 1

BNOF83 I O 2 O O O 3

BNOFS3 O I O 2 O O 3

LBNOF84 2

BNOF84 O 2 O 1 o o 3
Az elmúlt tanévhez ha%onlóan tanév végére növekedett a létszám mind a két csoportbun. A

látogatások alkalmával jól szervezett, fogIalkozá.okat láthatwnk. Az óvodai csoportok

április hónapban egy olyan nyílt hetet s,erve,tek, melynek keretében a többségi óvodák
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óvodapedagógusai tekinthették meg a különböző csoportos. euyéni lbglalkozásokat. Az

utolsó napon Szicsek Margit pszichológus kolléganő tartott elöadást. maid ezt követően a

többségi óvodák képviselőivel történt egy kerekasztal beszélgetés. érzéken ités. Veési

Emese kolléganő elkészített eg kutatást. melyben szülőket kérdezett meg az SNI- ről.

valamint az SN-s germekekkel kapcsolatos elfogadásról. A kérdőivek kiértékelése

rendkívül tanulságos volt. Elkészült egy együttműködési tervezet. mely az EGYMI és a

többségi óvodák közötti szakmai segítségnyújtást, együttműködést szabályozza. Ezt a

proramot a következő nevelési évben a gyulai tankerülethen található óvodáknak is

szeretrénk felajánlani. Valamint, a tagintézményben is szeretnénk elindítani a járási óvodák

bevonásával. Tanév végére I kislány igazolatlan hiányzása elérte az 5 napot, a gyermekjóléti

szervek felé megtörtént ajelzési kötelezettség. Mind a két csoportban nagyon aktívan wlt a

félév. Több alkalommal voltak kirándulni és Folytatódik a kicsik vízhez szoktatása is.
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Ovodai év végi összesítő létszám alapján

Magyarbánbegyes - 20 17/2018 félév, év vége

Létszám 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves 8 éves Összesen

- nevelési S’ elején: 4 4 2 I I 1

-félévkor: 3 6 2 I 12

-évvégén: 1 1 4 4 3 13

HH: -

I

HHH: O

HH: I I

HHH: O

Hiányzás/napok száma

- Igazolt: 33 40 14 7 94

- Igazolatlan: O

-Igazolt: 18 23 110 87 71 309

- Igazolatlan O

!
I

vidéki 2 5 2 10

Magyarbánhegyes-i 2

vidéki 1 I 3 3 3 11

Magyarbánhegyes-i 1 i 2

13

lány 2 2 1 5

hu I 6 7

lány i 3 5

fiú J 3 4 8

BNOF7O

BNOF71 i 1

BNOFS3 2

BNOF84 3 4 8

BNOF7O i 1

BNOF71 I

BNOF83 1 2

BNOF84 1 i 3 3 9
A rnagvarbánhegvesi intézménvbe járó óvodások 1észárna 13 Fő. 9 kisgyermek esetében

autizmust diagnosztizúltak. Jelenleg egy csoportban vannak a gyerekek, de ez az állapol nem

tartható tovább sem a kol!áiúknak, sem a gyerekeknek. Az ideiglenes megoldást megtaláltuk. ás

kös,önük a tankerületnek. hoy engedéleite egy fó g}ógvpedagógiai asszisztens felvételét. Így
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a délelőtti órákban esoporthontással wdtúk a kollégák a délelőttöket szervezni.. Szeptembertől 2

óvodai csoportot kell indítanunk, mely legalább egy Új gyógypedagógus- óvodapedagógus. ás

egy dajka fehételével Íbu járni. Az első félévhen a mavarhánhegesi óvodások töltöttek ci egy

délelőttöt Békésen. a 2. félévhen a békési óvodások volta Maavarhánhegesen. Szükséges ás

tontos lenne u 3 csoport közötti intenzivebb iapasztalatcsere és kommunikáció. Belső ellenőrzés

keretében az autista gyermekekkel foglalkozó kolléganó ..órájár látogattuk meg. ahol rendkívül

jól szervezett ás az asszisztens kollégával összehangolt autiznws specifikus fbgIaIkozát

tekinthettünk meg. A következő tanévben minősül gyakornok óvodapedagógus kollégánk. akit

továbbra is segítenünk kell a sikeres minősítési vizsga elérésében.
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Mérési eredmények
Intézményünk - specialitása miatt - központi mérések közül csak a DIFER-ben ‘esz részt.

Á 201 7!201X-as tanévhen intéiményünk kidolgozta a MÉRÉS!ÉRTÉKELÉS rendszerét.

1—12-ig osztályig évlb]yarnonként egységes hemeneti és kimeneti tesztekkel mértük a tanulók

számolási. olvasási. írás-helyesírási, szövegértési készségét.

Tanulásban akadálvozottak általános Iskolai mérése

1.o DIFER mérése

optimum

7É.
D.J. 35% I
J. /o1 -_- —

±J___________ {h__1 I___________
L.A.
Sz.M
T.V.

A DIFER méréssel jól látszik. hogy két I. osztályos előkészítö szakaszában volt laiiév elején

az ismereteknek. Sokat léjlődtek. de a szülők Úgy döntöttek. hogygyermekük még egy évig

maradjon az első osztályban.

Általános Iskola 1-8 évfolyam

olvasás
iras
szövcgértés
számolási készség

80%
72%
71%
76%

- 80% _j
72%

-- -H
76% _J
74%

lanulóink alapkészsége megtartotta a bementi mérés eredményeit. szövegértésük feilődött és

a tanév clejéhez képest csak a számo]ási készségben történt egy minimális visszaesés.

elökészítő kezdő haladó befejező

64%

78%
81%

bemenet kimenet
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Értelmile2 akadálvozottak általános iskolai mérése

(PAC)

Ön kiszolgálás
(étkezési szokások.

2016!2017

135%

201712018

I

közlekedés, toilette,
mosakodás, öltözködés)

Kommunikáció, megértés
(nyelv, különbségek

felismerése. számfogalom,
tevékenység papirral,

ceruzával)

Szocializáció
(játék, házirnunka)

ÉrteLmileg akadáLyozott tanulóink két tanév alatt egy területet kivéve látvárnosan fejlődnek

minden területen. A flnommozgá. összerendezett nagymozgás visszaesést mutat de ez a

nehezedő, összetettebb követelményeknek köszönhető

Olvasás

Számolás

Szakiskola

bemenet

85,12

61,05

kimenet

_______

87,48

68,08

Szövegértés 62,58 78,31

A szakiskolúban ebben az évben a mérőeszközöket

levonása. új mérőeszközök kidolgozása céljából.

csak teszteltük a heválás. konklúziók

A tapasztalatok szükségessé teszik. hogy a szakiskoláhan használt mérőeszközöket Új

szempontok szerint felülvizsgáljuk és átdolgozzuk.

115% 121%

89% 115%

Foglalatosság 150% i35%
(az ujjak ügyessége.

nagymozgásos_ügyesség)

Írás 62,35 65,37

33



A rnunkaközös’égekre nézve a mérési rendsier kialakítására ás következetes alkalmazására

törekszünk. A tanév elején kidolgozásra került egy belső mérési rendszer. mely az

alapkészségek hemeneti és kimeneti mérésére vonatkozik.

Sporteredménveink
Békés

• 2017.10.05. Megei atlétikai versenyen Békéscsabán 6 első. 2 második és 2 harmadik

helyezés

• 2017.10.19. labdarugó kupa: 3 hely. Az általános iskolák küzdelmét fölényes

győzelmekkel és jó játékkal a Békés csapata nyerte és a gyözelernért járó serleget Is.

• 2017. 11.16: Gyula, gombíhei bajnokság: egyéni I. hely, 2. hely,.

• 2017.11.23. Megyei teremadétikai döntön Békéscsaba: 8 továbbjutó helyből 4

diákunk Is az Országos döntőbe jutott. 4 bronzéntes is lett. Az iskolák közötti

pontversen3l és a dIszes. győztesnek járó serleget lelkes csapatunk hozta haza.

• 2017.12.06. Békés megyei teremlahdarúgó torna. Szakiskolai 2. hely, általános iskolás

csapatunk megnyerte a tornút.

• 2017.12.14 Békéscsabán rendezett megyei asztalitenisz versenyen 2 tanulónk az

Országos döntőbe jutott. A tovább jutók mellett 3 tanuló 3. helyen végzett.

• 2018,01.26. Békéscsaba: Megyei zsinórlabdadöntő. I bronzérern. 2 ezüstérem.

• 2018.02.10.Debrecen.Országos Úszó Diákolimpia: 4 aranyérem, I ezüstérem

• 2018. március I., Magyarbánhegyes, Bálint László sakk emlékverseny 2 arany, 2

ezüst, I bronz, • 20t8.03.22.Békéscsaba Darts verseny: I ezüst, I bronz.

• 2018. április 14-15. Miskolcon rendezte a FODISZ a „Kapkodd a lábad!” son’erseny

országos döntő: 5. hely,

• 2018. április 18. Megyei kispályás labdarúgó diákolimpia: I arany, I bronz A csapat

továhhjutott a makói országos böntőhe,A torna gólkirúlya NaEy János tanulónk leLt IS

góllal.

• 2018. május 7. Megyei atlétikai bajnokság Békéscsaba: 2 arany, I ezüst, I bronz.

\lagyarhánhegyes

• 2017. okt. 5.. l3ékésesaba. Békés megyei atlétikai diákolimpia (felmérő) általános

iskola: S érem. szakiskola: 2 érem,
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• 2017. okt. 19.. Békéscsaba. Békés megyei labdarúgó diákolimpia (felmérő) általános

iskolás csapat: 3. hely, siakiskolás csapat: 1. hely

• 2017. dec. 14., Békéscsaba, Békés megyei asztalitenisz diákolimpia (továbhjutásos)

általános iskola I arany. sntkiskola: I arany

• 2018. március I.. Magvarhánheves. Bálint László sakk emlékverseny 2 arany, 2

ezüst. 2 broni

• 2018. márc.8., Békéscsaba, Megyei páros asztalitenisz bajnokság 1 arany

• 2018. ápr. 18., Békéscsaba, Békés megyei labdarúgó diákolimpia (továhhjutásos)

általános isk.: 2. hely, szakiskola: I. hely, leány csapat: 2. hely

• 2018. máj. 10., Békéscsaba, Békés megyei atlétikai diákolimpia (rováhbjuUsos)

általános isk.: 3 arany, 1 ezüst. szakiskola: 2 arany

• 2018. május 26., Budapest, Országos asztalitenisz diákolimpia szakiskola: I arany

• 2018.jún. 6., Békés, Békés megyei tollaslabda bajnokság általános iskola: 2 arany, I

ezüst

.Következő tanév kiemelt céljai, feladatai

A kollégák és a tanulók részéről az általános iskola és szakiskolai intézményegységek

megváltozott helyszíneihez, feladatszervezéséhez való alkalmazkodás

> A BECS látogatúsokban érintett kollégák, vezetők hatékonyabb feladatvállalása

A minősítés előtt álló kollégák, gvakornokok támogatása

)- Pályázatok figyelése

A nyertes EFOP 3.1-6-os pályázat elindítása. a vállalt feladatok teljesítése

A menő menza pályázatban vállalt feladatok sikeres befejezése

Az ERSMUS+ program további szervezése

— Az idei évben elindított innovatív programjaink további megvalósítása

- A. óvodai munkaözösség beszámolója alapján szükséges az óvodai intézménvegvség

szervezési feladatainak újragondolásö

— Testnevelés munkaközösség vagy munkacsoport alakítása

A többségi intézményekkel az SNI ellátásra vonatkozó együttműködési

megállapodások megkötése
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Intézményi kapcsolatrendszer

• Diákönkormányzat

• Szülői munkaközösség

• KM Gyulai Tankerület

• Békés Város Polgármesteri Hivatala

• Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálar

• ELTE. Szegedi Juhász Gyula PKK — gyakorlati képzési helyei

• Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola

• Békés Városi Családsegítő ás Gyermekjóléti Szolgálat

• ILS Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

• Szent Györgyi Albert Gimnázium. Szakközépiskola ás Kollégium

• Aínúrkall)ara

• Iparkamara

• Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

• Mezőkovácsháza Járás Kormánvhivatala

• Mazvarbánhetn’es Közséiz Önkormányzata

• Magyarhánhegves (‘saládsegitő Központ

• Mezókovácsháza Járási Gyámhivatal

• Békésesabai Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgiinnúziuma ás Szakközépiskolája

Tamogatóink

Békés

• Békési Polgármesteri Hivatal

• .‚Áranykosúr a Gyerrnekckért” Alapítvány

• Keresztény Értelmi Szövetség- Békés

• Dühögő Étterem

• Tarhosi Díúksport Egyesület
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• Belencéres Táncegyüttes

• Magyar Méhész Szövetség „Méznagykövetei”

• Energv Dance (‘ool Hip-}lop Táneszínhúz (jótékonysági gála keretében adományok

gvüjtése}

• Gál Ferenc Gimnázium

• ..Átkarolva Fgesület (karácsonyi műsor, adományok)

• Osszelogás a Sérült Gyermekekért (monitorok)

M agyarbánhegyes

• Bukta Zsolt

• Chrisalys Esküvői rubaszalon

• Csiesely és Társa Kft

• Dél-Békés Mezőgazdasági Termelöién Közhasznú Alapítvány

• Dolcetta Kit

• Fajó János - alpolgármester

• Frankó Attila — vásárigazgató

• Gál Erika

• Jakab Márton — vállalkozó

• Magyar Élelmiszerbank

• Máltai Szeretetszolgúlat

• Tamás József— képviselő

• Tóth Zoltánné, Magyar Vöröskereszt

Köszönöm vezetötársaimnak, és űz intézmény minden dolgozójának a 2017/2018-as tanévhen

végzett munkáját.
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Békés, 2018. 06. 28.

r’ Aléné Kucsera Andrea

4

intézményvezető
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