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Az Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 57. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja 
alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentikus 
tolmácsolás, 68/2015 sz. és 62/2016 – Alkotmánybíróság határozata), a Gyöngyszemeink Iskoláskor 
Előtti Intézmény Alapszabályának – 2014.03.13-i 86. sz. - egységes szerkezetbe foglalt szövege  65. 
szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 
Igazgatótanácsa a 2017.09.12 – én megtartott ülésén elfogadja 

 
A Gyöngyszemeink 

Iskoláskor Előtti Intézmény 
јelentését a 2016/2017-es munkaév munkájáról 

 

1 BEVEZETŐ 
 

A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény a 2016/2017-es tanévben az Intézmény 
2016/2017-es munkaévre szóló Évi munkaterve szerint dolgozott, amely а Gyöngyszemeink 
Iskoláskor Előtti Intézmény Fejlesztési tervével, Óvodai programjával, az Általános óvodai 
alapprogramról szóló szabályzattal (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja – Oktatási Lap 14/2006) 
összhangban, valamint egyéb hatályos jogi aktusokkal összhangban került meghozatalra.  

Intézményünk a Vajdasági Autonóm Tartomány 2016/2017-еs tanévre elfogadott 
iskolanaptára szerint dolgozott (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja 33/2016 sz.), 
amelyben 180 munkanap volt tervezve. 

 

1.1 Intézményünk adatai  

 
NÉV: Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény  
SZÉKHELY: 24420 Magyarkanizsa, Karadjordje u. 30 
TEL/FAX: (024) 874-380  
E-MAIL: poletarac2005@yahoo.com, nasibiseri@kanjiza.rs  
HONLAP: www.predskolskakanjiza.edu.rs 
TEVÉKENYSÉGI KÓD: 8891 
REGISZTRÁLT SZÁM: 08025380 
 

1.2 Elhelyezési formák 
  
 A szülők a 2016/2017-es tanévben is igényeik szerint választottak elhelyezési formát a 
gyermekük részére. Az elhelyezési forma meghatározza a gyermek óvodai tartózkodásának 
időtartalmát, valamint a napi étkezések számát. 2011. november 1-től a Magyarkanizsai Községi 
Képviselő-testület érvényes határozata alapján az intézményben kétféle szolgáltatás igényelhető a 
gyermekek elhelyezése terén:  

EGÉSZ NAPOS TARTÓZKODÁS (a bölcsődei korosztály és az óvodás korosztálya 
számára, azaz 1 éves kortól iskolába indulásig), háromszori étkezéssel. 
FÉLNAPOS TARTÓZKODÁS (az óvodás korosztály számára, azaz 3 éves kortól iskolába 
indulásig), kétszeri étkezéssel (Аmely épületekben az iskola biztosította az étkezést, egyszeri 
étkezésben részesültek a gyermekek.) 

A munkaév közben, szülői igény szerint lehetőség vоlt az elhelyezési forma változtatásra, 
amennyiben azt az adott tagozat létszáma  megengedte.  
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A következő táblázatban az iskolaév végén regisztrált, az elhelyezési formák szerinti 
gyermeklétszám van feltüntetve (1. Táblázat) 

  

1. Táblázat    Elhelyezési formák szerinti, ezen belül étkezési formák szerinti gyermeklétszám 

 

1.3 Kapacitás kihasználtsága 

 
A 2016/2017-es tanévben óvodai hálózat az intézmény székhelyén, Magyarkanizsán kívül a 

község 8 településére terjedt ki. Magyarkanizsán 3 óvodaépület, a többi településen pedig egy óvoda 
működik, így az óvodai nevelő-oktatói munka összesen 11 óvodaépületben, 34 tagozaton  folyt. 

Az óvodaépületek befogadóképességének kihasználtsága az elmúlt tanévben nem volt 
kiegyenlített. Míg horgoson a gyermeklétszám meghaladta a kapacitást, a kisebb településeken jóval a 
teljes kapacitás alatt működtek az óvodák. Ennek fő oka a natalitás csökkenése térségünkben, 
valamint óvodai hálózatunk településenkénti széttagolódása.  

A kapacitás egy váltásra vonatkozik. A horgosi Napsugár óvodában két váltásban folyt a 
nevelő-oktatói munka, ezért a következő táblázatban külön oszlopokban jelöltük a gyermeklétszámot 
a délelőtti és a délutáni váltásban. (2. Táblázat) 
 

 

ÉPÜLET 

ELHELYEZÉSI FORMÁK 

 
ÖSSZESEN: 

FÉLNAPOS 
TARTÓZKODÁS 

EGÉSZ NAPOS   TARTÓZKODÁS 
BÖLCSŐDEI 

KOROSZTÁLY 
ÓVODAI 

KOROSZTÁLY 
uzsonna reggeli + 

uzsonna 
reggeli + uzsonna + ebéd  reggeli + uzsonna + ebéd  

Gyöngyszemeink 
Magyarkanizsa 

- 56 - 55 111 

Pitypang 
Magyarkanizsa - 76 - 39 116 

Napsugár 
Magyarkanizsa - - 34 - 34 

Napraforgó 
Horgos 

- 83 12 48 142 

Százszorszép 
Kispiac 

- 39 - - 39 

Szivárvány 
Martonos 

- 37 - - 37 

Csillagszem 
Adorján 

28 - - - 28 

Futrinka 
Oromhegyes - 35 - - 35 

Lilliput 
Orom 

- 22 - - 22 

Kuckó 
Tóthfalu 

- 6 - - 6 

Bambi 
Velebit 

- 7 - - 7 

ÖSSZESEN: 28 361 46 142 
577 

389 188 
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2. Táblázat    Óvodaépületek férőhelyeinek kihasználtsága 2016/2017-es munkaévben a kapacitáshoz 

képest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉPÜLET 
KIHASZNÁLTSÁG 

KAPACITÁS 
délelőtt délután 

Gyöngyszemeink 112 - 120 
Pitypang 115 - 115 
Napsugár  34 - 75 
Napraforgó 92 50 125 
Százszorszép 39 - 50 
Szivárvány 37 - 50 
Csillagszem 28 - 50 
Futrinka 35 - 50 
Lilliput 22 - 50 
Kuckó 6 - 40 
Bambi 7 - 25 

ÖSSZESEN: 527 50 750 
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2 A MUNKA MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK 
 
 Az Intézmény tevékenységének finanszírozása Az Oktatási és nevelési rendszer alapjairól 
szóló Törvény valamint az Iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló Törvény, a 
Gyöngyszemeink I.E.I. Pénzügyi terve és a 2016/2017-es Évi munkaterve szerint történt (részletesen: 
az Évi munkaterv - Anyagi feltételek - című részében). Az Intézmény tevékenységhordozói 
szakemberek, a szükséges munkakörökön belül.  

Ebben a leírási részben beszámolunk a 2016/2017-es tanévben az épületek karbantartására 
vonatkozó nagyobb beruházásokról, kisebb munkálatokról, valamint egyéb vásárlásokról, 
beszerzésekről, amelyek pályázaton nyert eszközből, a Magyarkanizsa Község Önkormányzata 
céleszközeiből, saját eszközeinkből és adományokból-donációkból valósultak meg. Ezen 
változtatásoknak, beruházásoknak köszönhetően az Intézmény tevékenységmegvalósításának 
feltételei jelentősen javultak. 

Mielőtt óvodaépületenként részletesen leírnánk a beruházási tételeket, előbb azokat a 
vásárlásokat említjük, amelyek minden óvodaépületre egyaránt érvényesek:  
 
Minden óvodaépület:  

• Tételek:  
– Pertini játékok – minden tagozatnak 
– Könyvek – 26 tagozatra 
– Könyvek a közlekedésről – 13 darab 
– Szőnyeg tisztítása Kyrbivel – csak a nagy épületekben 
– Lufik – 600 darab az összes gyermeknek a Gyermeknapra 

• Anyagi forrás: önerő 
 

• Tételek: Lego kockák minden tagozatra Karácsonyra 
Anyagi forrás: dr Đorđe Natošević elismeréssel járó pénzjutalom 

 
• Tételek: édesség télapócsomagba – 570 csomag  

Anyagi forrás: donáció 
  
• Tételek: Védő sisak – 40 drb 

Anyagi forrás: Községi Közlekedésbiztonsági Bizottság 
 

Iroda 
• Tételek: - Számitógép – 1 darab 

Anyagi forrás: önerő 
 
Gyöngyszemeink óvoda, központi épület,  Magyarkanizsa, Karađorđe u. 30. 

Tételek: 
• Műanyag dobozok – 40 drb donáció 
• 5 kg anyag  - donációból 
• Erősítő, mikrofon, adapter – 1-1 drb. donáció 
• Villanytűzhely – 1 drb 
• Kis kés – 6 drb 
• Kis kanál – 6 drb  
• Ruhaszárító – 1 drb 
• Vágódeszka – 4 drb 
• Zászló  - 11 drb 

 



                                                                                         Jelentés a 2016/2017-es munkaév munkájáról 
______________________________________________________________________________________ 

6 
 

• Anyagi forrás: önerő és donáció 
 
Pitypang óvoda, Magyarkanizsa, Széles utca 68. 

Tételek:  
• Mosógép – 1 drb 
• Vágódeszka – 9 drb 
• Levesmerő – 1 drb 
• Nagy kés – 1 drb 
• Zöldségkaparó – 2 drb 
• Tojás szelő – 2 drb 
• Kis fakanál – 6 drb 
• Nagy fakanál – 4 drb 
• Fém  reszelő – 2 drb 
• Mikszer – 1 drb 
• Lapcsere lépcsőn – donáció 

 
Anyagi forrás: önerő és donáció 

 
Napsugár óvoda, Magyarkanizsa, Hunyadi János u. 42. 

Tételek:  
• Mosogép – 1 drb 
• Ruhaszárítő – 1 drb 
• Cumisüveg forraló – donáció a Vöröskereszttől 

 
Anyagi forrás: önerő és donáció 

 
Napraforgó óvoda, Horgos, Bartók Béla 3. 

Tételek: 
• Műanyag tál – 2 drb 
• Tornaterembe tükör a falra fa kerettel - donáció 
• Csodasarok (fejlesztő játékok, könyvek stb.) – nyeremény a Miénk a város! vetélkedőn  
 

Anyagi forrás: önerő és donáció 
 

Százszorszép óvoda, Kispiac, Arany János utca 14.  
Tételek: 

• Szék – 50 drb donáció 
• Asztal – 8 drb donáció 
• Csodasarok (fejlesztő játékok, könyvek stb.) – nyeremény a Miénk a város! vetélkedőn  

 
Anyagi forrás: donáció 

 
 Futrinka óvoda, Oromhegyes, November 29. u. 2. 

Tételek: 
• Játszótéri játékok – Divac alapítvány  
• Mosógép – 1 drb 
• Lapát - 1 drb 
• Ásó – 1 drb 
• Levélkaparó – 1 drb 
• 50 m kábel 
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• Vágódeszka – 1 drb 
• Levesmerõ – 1 drb 
• Nagy teaszűrő – 2 drb 
• Nagy kés – 1 drb 
• Teafűtartó tojás – 2 drb 
• Szűrőedény – 1 drb 
• Kéztörlő tartó – 2 drb 
• Szappantartó – 2 drb 
• Csodasarok – nyeremény   

 
Anyagi forrás: önerő, nyeremény 

 
Lilliput óvoda, Orom, Radnóti Miklós u. 5 

Tételek:   
• Csodasarok (fejlesztő játékok, könyvek stb.) –  nyeremény a Miénk a város! vetélkedőn  

 
Anyagi forrás: nyeremény 

 
Csillagszem óvoda, Adorján, Tito Marsall u. 2 

• Tételek: Bababútorok – donáció 
 
Anyagi forrás: donáció 
 

Bambi óvoda, Velebit, Mandarić Đure u. 9. 
• Tételek: - Szőnyeg  (1.6 x 2.30 m) 
 

     Anyagi forrás: önerő 
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3 NEVELÉS ÉS OKTATÁS 

3.1 A 2016/2017 -es munkaévben végzett nevelő-oktatói munka általános elemzése 

 
Intézményünkben a 2016/2017-es tanévben a nevelő-oktatói munka az iskoláskor előtti általános 

alapprogram B modellje szerint történt, a korosztálynak megfelelő ütemben.  
A B modell módszertana magába foglalja: 

 Az élet és a nevelő-oktatói munka szervezését az iskoláskor előtti intézményben 
 A nevelő-oktatói munka tervezését 
 A nevelő-oktatói munka értékelését 
 Játékokat 
 A gyermekek iskolára való előkészítését 

Az óvodai alapprogram B modellje szerint, alaptevékenységként a következő területeket 
fejlesztettük:  

Beszédfejlődés – beszédkultúra ápolása, gazdag szókincs, nyelvtanilag helyes beszéd, verbális 
kifejezés és kommunikáció, előadás és mesélés, ismerkedés a gyermekirodalommal, az 
iskolaelőkészítő tagozaton a kezdő olvasásra és írásra való felkészítés. 

Matematikai fogalmak fejlesztése – a térben való elhelyezkedés, a térben való mozgás, 
összehasonlítás és felmérés, területek, vonalak és pontok, halmazok, számosság és időbeli viszonyok 
ismerete. 

A természeti és társadalmi környezet megismerése – élővilág, állatok, az ember, az anyagi 
világ, környezetvédelem, az ember mint társadalmi lény, az emberi munka, közlekedési nevelés. 

Testi nevelés – testi fejlődés, az érzékszervek fejlődése, egészség megerősítése és a higiéniai 
szokások betartása. 

Képzőművészeti nevelés – rajzolás, festés, plasztikus formálás, esztétikai átélés és értékelés. 
Zenei nevelés – zenehallgatás, éneklés, zenélés és táncos tevékenységek. 
Szerb, mint nem anyanyelv oktatása a magyar tannyelvű tagozatokon - a nyelv 

megismertetése, megszerettetése, és külön oktatók által gyakorlása, szituatív játékok, mesék, dalok, 
versek által.  

A 2016/2017-es tanévben művészet területen belül a képzőművészet volt a nevelő-oktatói munka 
kiemelt feledata. Az óvónők e kiemelt feladat megvalósításával kapcsolatos gyakorlati 
tapasztalataikat megosztották egymásközt a korosztályonként alakult szakaktívák keretén belül. 
Szakmai bemutatók formájában ismertették a jó gyakorlati megoldásokat, mely bemutatók egyben 
belső képzésnek is minősültek.  

 
Intézményünkben 1 évest kortól iskolába indulásig foglalkozunk a gyermekek gondozásával, 

nevelésével, oktatásával.  
 Bölcsődei gondozás és nevelés – 1-3 éves korig, az iskoláskor előtti alapprogram szerint. 
Óvodai nevelés és oktatás a 3-tól 5 és fél évesek részére - az iskoláskor előtti alapprogram B 

modellje szerint. 
Iskolaelőkészítő óvodai program - az iskoláskor előtti alapprogram B modellje szerint. 

Intézményünkben magyar és szerb nyelven folyik a nevelő-oktatói munka. 
 
A 2016/2017-оs év kiemelt aktivitásai:  
• 5 tagozat magas színvonalon képviselte intézményünket szemléken, rendezvényeken, ahol 

mesedramatizációval, tradicionális tánccal, ritmikus tánccal, hagyományőrző népi 
gyermekjátékokkal léptek fel. 

• Hagyományápolás jeles napok és ünnepek felelevenítésével, kiemelten Tóthfaluban, Oromon, 
Oromhegyesen, Adorjánon és Horgoson. A hagyományos értékek jegyében karácsonyi 
programban vettek részt az óvodások községszinten.  
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• Az angol nyelv oktatása az óvodán belül a Cnesa OMI-nyel együttműködésben valósult meg, 
minden településen, a szülők igényei szerint. A szülők és az óvónők elégedettek a nyelvoktatással. 

• Zsinórlabda-bajnokság – községi szintű sportrendezvény, mely ötödik alkalommal került 
megrendezésre az iskola-előkészítős korosztály részére a Gyógyfürdő Sportcsarnokában. 

• Közlekedj okosan! – községi óvodai verseny ötödször került megszervezésre minden 
iskolaelőkészítő tagozat csapata részére. A versenyt támogatta a Községi Közlekedésbiztonsági 
Bizottság és az Auto Moto Klub Magyarkanizsa. 

• Az iskola-előkészítős tagozatokról a gyermekek részére úszást szervezett az intézmény.  
• Szerb, mint nem anyanyelv oktatása a magyar tannyelvű tagozatokon. 
 
 Intézményünk óvónői folyamatos szakmai fejlődésük érdekében szakirodalmat olvastak, részt 
vettek az óvodai szakmai szervek munkájában és számos továbbképzésen. Szakmai egyesületek, 
intézmények, valamint a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ által 
szervezett szakmai előadásokon és akkreditált továbbképzéseken vettek részt. 
  A Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesületénél, a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok 
Egyesületénél és a Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületénél óvónőink tömegesen 
rendelkeznek tagsággal. 
   
 
 
 

3.2 Jelentés a nevelést és oktatást kiegészítő programokról, aktivitásokról 

 

3.2.1 Fellépések óvodás korosztály számára rendezett szemléken, rendezvényeken 
 
• Rendezvény: Etno Festival „Narodna Tradicija” 

Fellépett: Sonja Okovacki és Dragana Dejanović óvónők tagozatai 
Előadás címe: „Igre iz Bačke“ 
Dátum: 2017. április 29. 
Helyszín: Nagykikinda 
Szervező: Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete 

 
• Rendezvény:  XXII Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozó 

Fellépett: Rövid Ilona és Domonkos Emese óvónők iskola – tagozata a kispiaci Százszorszép 
óvodából valamint Veselinov Zsuzsa tagozata a horgosi Napraforgó óvodából 

     Előadás címe: „Cickom, cickom” és „De már ősszel számadáskor” 
     Dátum: 2017. május 17. 

Helyszín: Kishegyes 
Szervező: Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete 

 
• Rendezvény:   Óbecsei májusi játékok – Óvodás Színjátszó Találkozó 

Fellépett: Rózsa Szilvia óvónő tagozata a magyarkanizsai Pitypang óvodából 
Előadás címe: Kiskakas gyémánt félkrajcárja... - mesedramatizáció 
Dátum: 2017. május 22. 
Helyszín: Óbecse 
Szervező: Labud Pejović Óvoda – Óbecse 

                             
• Rendezvény: Mesemondó szemle   

Részt vettek: minden iskolaelőkészítő tagozatról egy gyermek, óvónője felkészítésében 
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Dátum: 2017. június 06. 
Helyszín: Magyarkanizsa 
Szervező: József Attila Könyvtár Magyarkanizsa 
 

• Rendezvény: Zsinórlabda bajnokság Debrecen   
Részt vettek: Molnár Erzsébet tagozatáról hét gyermek 
Dátum: 2017. június 16. 
Helyszín: Debrecen 
Szervező: Eötvös DSE 
 
 

3.2.2 Képzőművészeti pályázatokon való részvétel  
 
• A belgrádi Pertini-napok játékvásár keretén belül hirdetett zenei pályázatra egy kompoziciót 

vitt Intézményünk. A dal szerzője Petrovity Ágnes óvónő.    
• Ezer esztendő címmel a Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének mesefeldolgozó 

rajzpályázatán az iskolaelőkészítő tagozatok vettek részt, 12 munka került beküldésre. Minden 
elküldött munkát díjazásban részesítettek. 

• Irjál a Télapónak címmel a szerbiai Posta rajzpályázatot hirdetett, melyen óvodás tagozataink 
vettek részt. 56 munka elküldésre került. Oklevéllel díjazták. 

• Egészséges táplákozás pályázat – részt vett 9 tagozat 
• Egészséges mosolyért – 1 tagozat vett részt 
• Kukorica fesztivál – 3 tagozatról küldtek be munkákat 
• Európai mobilitási hét és autómentes nap – 5 tagozat vett részt 
• Szoptatás rajzpályázat – 3 tagozat 
• Ünnepi rajzpályázat – Zászló és címer. 3 csoportmunka került elküldésre. Díjazással 

kapcsolatban nem jeleztek vissza. 
• Az oromi Zengő Tájház Kézműves Egyesület rajzpályázatot hirdetett „Farsangi sokadalom” 

címmel melyen iskolaelőkészítő tagozatok vettek részt. 21 tagozatról kerültek beküldésre 
munkák. 6 tagozatról részesültek díjazásban gyermekmunkák. 

• Intézményünk rajzpályázatot hirdetett az Öko – nap alkalmából „A a föld világnapja” címmel 
melyen óvodás tagozatok vettek részt. Három munka díjazásban részesült. 

• A Kispiaci iskola által szervezett Vers illusztrácio rajzpályázaton részt vettek a kispiaci 
óvodások. 

• A Szerbiai Közegészségügyi Hivatal pályázatott hírdetett a száj és a fogak egészségének 
megőrzésének hete alkalmából, “Osmehni se zdravo” / A szép mosolyért címmel melyen 
iskolaelőkészítős gyerekek vettek részt. Elküldésre került 20 munka.  

• A 150 éves évforduló alkalmából minden óvoda legszebb munkái kerültek kiállításra. 
• Tóthfalu helyi közösségének razjpályázata „Virágok” címmel. A tóthfalusi óvodások vettek 

részt. 
 

3.2.3 Intézményünk rendezvényei  
 
• Közlekedj okosan! – községi óvodai verseny - Intézményünk minden iskola-előkészítő és 

vegyes tagozatáról háromtagú csapatok versenyeztek. Helyszín: a magyarkanizsai központi 
óvoda közlekedési gyakorló pályája (2017. május 27.). 
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• Együtt lenni jó! gyermeknapi rendezvény helyszíne a magyarkanizsai Népkert volt, 
Intézményünk minden növendéke és szülei részére. A gyermekek idén is ingyenesen vehettek 
részt minden játékban, az óvodások kiflit és szörpöt kaptak. Az egész délután zajló eseményen 
több,  mint 30 játékállomáson próbálhatták ki magukat a gyermekek. (2017. június 03.)  
 

• VII. Zsinórlabda-bajnokság – községi szintű sportrendezvény az iskola-előkészítős korosztály 
részére a Gyógyfürdő sportcsarnokában (2017. június 7.)   
 

• Gyöngyszemeink –intézményünk kiemelkedő eredményt elért gyermekfellépéseinek 
bemutatása a magyarkanizsai közönség és a szülők számára a CNESA OMI színháztermében 
(2017. június 09.) 
 

 
Jótékonysági óvodai szervezésű programok 2016/2017- ben 

Gyöngyszemeink, Pitypang és Napsugár óvoda - Magyarkanizsa, „Guruló gyöngyszemeink” -  
kerékpározás (szept. 19.) 
Csillagszem óvoda, Adorján –  „Csili-csalamádé” jótékonysági árúsítás a kolbászfesztiválon 
(nov. 26.) 
Napraforgó óvóda, Horgos – Karácsonyi kirakodóvásár 
Palacsintasütés intézményi szinten a Gyermeknapon 

 

3.2.4 Kulturális programok a gyermekek részére – Intézményünk szervezésében 
 
2016. október  
• 3-7. – Gyermekheti program részeként: 

„Piroska és a farkas” balett előadás (a belgrádi „Ars Longa” Színtársulat), Intézményünk 320 
óvodás gyermeke számára, а színház épületében, Magyarkanizsán.   
Hamupipöke, a Nepkör drámacsoportja előadásában, 320 óvodás gyermeke számára szintén 
Magyarkanizsán. 
 

• október 25. Vitéz László – Vásári Bábjáték, Palyi János előadásában, a Gyöngyszemeink 
óvódában a Pityban óvóda óvodásival együtt, valamint Horgoson a Napraforgó óvódában. 

 
2016. december 

• Eszter levele – bábelőadás (Bóbita bábcsoport) összesen 10 előadást tartott amit a község 
összes óvódása megetkintett (december 5. – 9.) 
• Bűvész előadása – amit a község összes óvódása megetkintett (december 13. – 14.) 
• Télapó-ünnepély Sárkány Lukács közreműködésével, a község minden óvodájában (dec.19-
23.) 
• Télapó várás a dolgozók gyermekeinek (december 21.). 

 
2017. február 

• Juhász Zenekar farsangi koncertje az Ifjúsági Központban Magyarkanizsán, melyen részt 
vettek a magyarkanizsai és velebiti óvodások,  a horgosi óvodában, melyen részt vettek a 
horgosi és martonosi óvodások valamint  Adorjánon az óvodában, ahol részt vettek az adorjáni, 
az oromhegyesi, oromi és a  tóthfalusi óvodások. 

 
2017. március 

• Illók és Mihók című előadás magyar nyelven (Bóbita bábcsoport) minden óvodai csoportban, 
kivéve a bölcsödét 
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• „Дата реч“ - bábelőadás szerb nyelven (Abrakadabra bábcsoport) Magyarkanizsán a 
Gyöngyszemeink óvodában 

 
2017. április 

• Jancsi és Juliska – a Szabadkai Gyermekszínház előadása, minden tagozat számára 
• Gyermeknek rendezett musical – Belgrádi gyermekszínház előadása, a magyarkanizsai 

tagozatok számára 
 
2017. május 

• Pelenkás színház – bölcsödés tagozatok 
 
2017. június 

• Mi van a tojásban, előadás szerb és magyar nyelven a Gyermeknapon. 
•  A magyarkanizsai zeneiskola koncertje - a Gyermeknapon. 

 

3.2.5 Környezetvédelmi, egészségügyi és egyéb akciók, amelyekbe bekapcsolódott 
Intézményünk 

 
Környezetvédelmi akciók 
• Kupakgyűjtés és flakongyűjtés – folyamatosan. 
• Száraz komposztálás - minden óvodában. 
• Kiskertek rendezése – minden óvodában 
• Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap kampánybán részt vettek a magyarkanizsai 

óvodások. A záró rendezvényen, 7 óvódásunk nyereményben részesült. 
• Tisztább és zöldebb iskolákért Vajdaságban 2016/2017. – folyamatos projekt év végéig, 

vezetői Szeles Viktória és Pilisi Zsuzsanna.  
 
Egészségügyi akciók 

• A Szív Világnapja az egészségház aktivitása több óvodában. 
• Helyes táplálkozás: előadás sorozat az óvoda kezdeményezésér, az egészségház 

közreműködésével, minden tagozaton kivéve a bölcsödés és kiscsoportos tagozatokat 
• A Down-kór világnapja: a Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató 

Központ által szervezett rendezvényen részt vett egy óvodás tagozatunk 
• A Szérbia fut aktivitás a Mozgás világnapja alkalmábol több óvodában 
• Helyes fogmosás az óvóda kezdeményezésével, az egészségház közreműködésével minden 

tagozaton kivéve a bölcsödét a száj és a fogak egészségének megőrzésének hete alkalmából. 
 

Egyéb aktivitások -  növendékeink  részvételével 
• Öko – nap: környezettudatos nevelés - környezetvédelemi rendezvény (2017.04.27.) az 

adorjáni, oromhegyesi, tóthfalusi, oromi és velebiti óvodások részvételével. 
• Pünkösdölő: hagyományápoló rendezvény (2017.06.05.) a horgosi óvodás gyermekek, szülők 

és óvónők részvételével. 
 

Egyéb aktivitások -  óvónőink  részvételével 
• Magyarkanizsai vásár – jótékonysági palacsintasütés 
• Bábcsoport működése: alkalmi meséket készítettek a decemberi ünnepekre a község minden 

óvodájában, valamint a bábfesztisztiválra szánt meséket is előadták a gyermekeknek  
• Bábfesztivál - Zentán. Szerepeltek a Bóbita és Abrakadabra bábcsoportok (2017. március 18.)   
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Egyéb aktivitások – szülők részvételével: 
• Műhelymunkák szülőkkel, nagyszülőkkel: Márton napi lámpás készítése, karácsonyi 

készülődés, mézeskalács sütés és díszítés, fenyődíszítés, fenyődíszek készítése, óvodadíszítés 
és ádventi koszorú készítés. 

• Csalamádé készítés – Csillagszem óvoda  
• Sövényültetés, homokozóelemek elhelyezése. 
• Tájház látogatás, tanyakirándulás. 
• Munkaakciók a szülökkel 

3.2.6 Ünnepségek az óvodákban  
 
A 2016/2017-es iskolaévben óvodáinkban a következő ünnepeket ünnepelték meg:    

• Első nap az óvodában (6 tagozaton) 
• Nagyszülők az óvodában (24 tagozaton) 
• Gyermekhét (2016. október 3-7.) 
• Guruló gyöngyszemeink (7 tagozaton) 
• Mihály - napi vásár – Tóthfalu (szeptember) 
• Télapó-várás minden óvodában (dec.19-23) 
• Karácsonyi ünnepség (5 tagozaton) 
• Kollektíva nőnapi ünnepségén, Magyarkanizsán – fellépett Rózsa Szilvia, Eleonora Bajić, 

Sonja Okovacki, Vázsonyi Ágota és Katanić Erzsébet, Molnár Erzsébet tagozatai 
• Farsang – minden tagozaton, kivéve Kispiac 
• Pünkösdölő – horgosi tagozatok 
• Nőnap, anyák napja, családi nap – minden tagozaton 
• Évzáró ünnepség - minden nagy és iskolaelőkészítős tagozaton 
• Nyílt nap – több tagozaton, ahol a szülő betekintést nyerhetett a mindennapi óvodai 

munkába, életbe.  
 

3.2.7 Óvodán kívüli, alkalomszerű fellépések községi rendezvényeken, egyéb 
 

• Bábfesztivál, Slovákia – Senec városa szervezésében, fellépet a Bóbita bábcsoport. 
• Pedagógusnapi ünnepségen fellépett 4  csoport. 
• Szüreti napok Horgoson - a helyi óvodások 2 csoportból  
• Napsugaras ősz – 2 csoport, tóthfalusi és oromi óvodások 
• Falunapon fellépés – 2 csoport 
• Karácsonyi műsoron fellépet 5 csoport 
• Kultúrtér egyesület évforduló – fellépett 1 csoport 
• Mikulás várás– 1 csoport 
• Márton napi lámpás felvonulás – 1 csoport 
• Caritas Oromi Helyi Szervezet - 1 csoport fellépett 
• Adórjánon a farsangi mulatságon fellépet – 2 csoport 
• Falunapokon fellépés– 3 csoport 
• Idősek otthonában  - 3 csoport 
• Intézményünk nőnapi ünnepségén – 4 csoport  
• Március 15-i megemlékezésen – 1 csoport  
• Tűzoltó vereseny – 1 csoport 
• Tóthfalu Pünkösd – 1 csoport  
• Fiákeres locsolkodás – 1 csoport 
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• Farsang a faluban - 1 csoport 
 

3.2.8 Óvodás csoportok kirándulása  

 
Аz óvodai tagozatok a tanév végén (május folyamán) egynapos kiránduláson vettek részt. A 

rekreáció mellett fontos megemlíteni a kirándulás edukatív és élményszerző jellegét is, ugyanis az 
óvónők bemutathatják a gyerekeknek vidékünk természeti jellegzetességeit, állatvilágát, kulturális, 
tradicionális látványosságait. A 2016/2017-es tanévben minden iskola-előkészítős és nagycsoportos 
tagozat Palicsra tett kirándulást, ahol az állatkertet és a tó környékét látogatták meg. Az oromhegyesi 
óvodások egynapos kirándulász nyertek a Fruska Gora nemzeti parkba a Tisztább és zöldebb 
intézmények akcíó keretein belül. Az oromi óvodások Padéra látogattak el. 
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4 INTÉZMÉNYÜNK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK FEJLESZTÉSE 
 

4.1 Jelentés a nevelő-oktatói munka fejlesztéséről, szakmai továbbképzésekről 

 
 Óvónőink számos továbbképzésen, előadáson, szakmai találkozón vettek részt, néhányan 
közülük mint előadók, megvalósítók is szerepeltek. Minden szemlén, fesztiválon képviseltettük 
Intézményünket a térségünkben, amelyeken óvodás gyermekek szereplését mutatják be. Az óvodás 
gyermekek felkészítése is igényli az óvónőktől a magasszintű szakmaiságot, felkészülést, így 
mindenképp a nevelő-oktatói munka fejlesztéséhez járul hozzá. Az óvodás gyermekek részére 
szervezett szemléket, óvodás fellépéseket a 3.2-es szövegrészben soroltuk fel részletesen.   

A következőkben időrendi sorrendben tüntetjük fel az elmúlt tanév nevelő-oktatói munkáját 
fejlesztő képzéseket, tevékenységeket. 
 
2016. szeptember:  

• "Vaspitanje i obrazovanje dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom" – 
szakmai konferencia 

Dátum és helyszín: 2016. 09. 09., Magyarkanizsa 
Szervező: A Vajdasági Gyógypedagógusok Egyesülete - Újvidék 
Intézményünkből részt vett: Novotni Andrea 
 

• Innovativ személyiségfejlesztő technikák gyermekeknek - 8 pontos akkreditált szakmai képzés  
Dátum és helyszín: 2016. 09. 24., Magyarkanizsa 
Szervező:  Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ  
Intézményünkből részt vett: 3 óvónő 
 

• Rad u timu – 8 pontos akkreditált szakmai képzés 
Dátum és helyszín: 2016. 09. 24., Törökkanizsa 
Szervező: P.U. „Srecno dete” Törökkanizsa 

      Intézményünkből részt vett: Lončar Sanja 
 
2016. október:  
• Szépszóval- kommunikáció a nevelés szolgálatában - 8 pontos akkreditált szakmai képzés  

Dátum és helyszín: 2016. 10. 01., Magyarkanizsa 
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ  
Intézményünkből részt vett: 5 óvónő 

 
• Évi közgyülés és szakmai tribűn „Istraživanje praktičara: Iskustva projekta „Pedagoška 

dokumentacija u vrtiću” 
Dátum és helyszín: 2016. 10. 14., Újvidék 
Szervező:  A Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete 
Intézményünkből részt vett: Körmoci Valéria, Okovacki Sonja, Bus Sandra 
 

• Szakmai Konferecia Kiskunhalason, Megújuló óvodapedagógia címmel 
Dátum és helyszín: 2016. 10. 15., Kiskunhalas 
Szervező: A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 
Intézményünkből részt vett: Dognár Mónika, Körmoci Valéria, Rácz Nagy Tünde és Veselinov 
Ibolya 
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2016. november:  
• Óvónők 8.ik szakmai találkozója „Različiti vidovi podsticanja dečjeg razvoja/ A gyermeki 

fejlődes ösztönzésének módjai” 
Dátum és helyszín: 2016. 11. 26., Újvidék 
Szervező: Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete 

      Intézményünkből részt vettek: Dragana Dejanović, Sanja Lončar 
 

2017. január: 
• „Korak dalje sa lutkom kroz predškolsko obrazovanje” - 24 pontos akkreditált továbbképzés, k3 

Dátum és helyszín: 2017. 01.09 - 11., Magyarkanizsa 
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ 

      Intézményünkből részt vett 8 óvónő. 
 

„A beszédhibás gyermek az óvodában és az átalános iskolában“  8 pontos akkreditált 
továbbképzés, k4 
Dátum és helyszín: 2017.01.21., Magyarkanizsa 
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ 
Intézményünkből részt vett 10 óvónő. 
 

2017. február: 
• „Örömmozgás-reedukációs, népi játék és néptánc alapú képességfejlesztés óvodásoknak és 

iskolásoknak” - 8 pontos akkreditált továbbképzés, k3 
Dátum és helyszín: 2017.02.11., Magyarkanizsa 
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ 

      Intézményünkből részt vett 10 óvónő. 
 
• „A mesében rejlő nevelési lehetőségek az óvodáskortól a felnőttéválásig“ – 16 pontos akkreditált 

szakmai továbbképzés , k3 
Dátum és helyszín: 2017.02. 24 - 25., Magyarkanizsa 
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ 
Intézményünkből részt vett 2 óvónő. 

 
•  X. Közoktatási konferencia: Esélyek és kihívások a gyermeknevelésben“ – 1 pontos akkreditált 

szakmai konferencia 
Dátum és helyszín: 2017.02.25., Szabadka 
Szervező: Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 
Intézményünkből részt vettek 21-еn. 

 
2017. március: 
• Kincsestár a szociális kompetencia fejlsztéshez, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű 

gyerekekre - 8 pontos akkreditált továbbképzés, k3 
Dátum és helyszín: 2017. 03. 18., Magyarkanizsa 
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ 
Intézményünkből részt vett: 8 óvónő 
 

2017. április: 
• V. Óvodapedagógia konferencia-Refomeszmék Mária Terézia uralkodásának idején 

Dátum és helyszín: 2017. 04. 07., Kishegyes 
Szervező: Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya, Körmöci Valéria, Bohata Pósa Zsanett, 
Vázsonyi Ágota, Rövid Ilona, Bicskei Ibolya, Rácz Nagy Tünde 
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• XIX Tavaszi Országos Szakmai találkozó: Érzelmi és erkölcsi nevelés az óvodai nevelésben 

Dátum és helyszín: 2017. 04. 21-21., Tata, Magyarország 
Szervező: Néphagyományörző Óvodapedagógusok Egyesülete 
Intézményünkből részt vett: Pilisi Zsuzsanna és Dukai Tímea 

 
2017. május: 
• Vrtić kao sigurna baza: unapređivanje saradnje vrtića i ustanova socijalne zaštite u oblasti 

hraniteljstva - 1 pontos akkreditált szakmai konferencia 
Dátum:  2017.05.13. 
Szervező:  „Harmonija“ Központ, Filozofski fakultet Novi Sad, Centar za porodični smeštaj i 
usvojenje Novi Sad 
Intézményünkből részt vett: Novotni Andrea, Vidović Kornelia 

 
• Методичке компетенције и вештине васпитача за инклузивно образовање, акредитовано 

стручно усавршавање - 8 pontos akkreditált továbbképzés, k3 
Dátum:  2017.05.13. 
Szervező:  Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete 
Intézményünkből részt vett: 4 óvonő 

 
2017. június: 
• Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала - 8 pontos 

akkreditált továbbképzés, k2 
     Helyszín: Маgyarkanizsa, Gyöngyszemeink óvoda 
     Dátum:  2017.06.16. 
     Szervező:  Kreativni centar és Gyöngyszemeink I.E.I 
     Intézményünkből részt vett: 18 személy 
 
2017. augusztus: 
• XXI.  Nyári akadémia - 24 pontos akkreditált képzés, K1 

Helyszín: Szabadka 
Dátum: 2017. 08. 07.-11. 
Szervező: Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 
Intézményünkből részt vett: 5 óvónő és a Bóbita bábcsoport 
 

• Nyári szakmai tábor óvónőknek  
Dátum: 2017. 08. 07.-11. 
Helyszín: Székelykeve 
Szervező: Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete 
Intéyményünkből előadó: Juhász Szécsi Viktória 
Intézményünkből részt vett: Katanić Erzsébet, Vázsonyi Ágota 
 

• Szakmai talakozó 
Dátum: 2016. 08. 22.-24. 
Helyszín: Újvidék 
Szervező: Magyar Nemzeti Tanács 
Intézményünkből részt vett: 4 óvonő 
  

• A tolerancia iskolája- 8 pontos akkreditált továbbképzés, k3 
Dátum és helyszín: 2017. 08. 21., Magyarkanizsa 
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ 
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      Intézményünkből részt vett  3 óvónő. 
 
• Vidám tanterem- 8 pontos akkreditált továbbképzés, k3 

Dátum és helyszín: 2017. 08. 23., Magyarkanizsa 
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ 

      Intézményünkből részt vett 7 óvónő. 
 
• Online tanár- 8 pontos akkreditált továbbképzés, k2 

Dátum és helyszín: 2017. 08. 23., Magyarkanizsa 
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ 

      Intézményünkből részt vett 7 óvónő. 
 

4.2 Jelentés a vezetőségi- és  adminisztratív személyzet munkájának fejlesztéséről 

 
 Intézményünk igazgatója és igazgatóhelyettese részt vett számos képzésen, amelyek 
elsősorban a nevelő-oktatói munka fejlesztésére vonatkoznak, így ezeket a képzéseket az előző, 4.1-
es szövegrészben írtuk le. Ebben a részben azokat a képzéseket, előadásokat soroljuk fel, amelyeken a 
vezetői és adminisztratív személyzet vett  részt. 
 
• Újszentiván – új óvóda megnyitóján való részvétel 

Dátum és helyszín: 2016.09.07., Újszentiván   
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya igazgatónő 
 

• Szakmai látogatás és a Bóbita bábcsoport fellépése  
Dátum és helyszín: 2016.09.08.-10., Senec, Szlóvákia 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya igazgatónő 
 

• Az észak-bánáti körzet óvodavezetőinek  aktívája – házigazda és részvevő  
Dátum és helyszín: 2016.09.28., Magyarkanizsa, Gyöngyszemeink óvóda 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya igazgatónő 

 
• Tanulmányi út, történelmi emlékhelyek látogatása 

Dátum és helyszín: 2016.10.05.-07., Arad és Temesvár 
Szervező: Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete  
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya igazgatónő 
 

•  „Borba protiv korupcije” – Regionális Gazdasági Kamara előadása 
Dátum és helyszín: 2016.10.14., Nagykikinda 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya igazgatónő, Vuković Natalija titkár 
 

• Megújuló óvodapedagógia – szakmai konferencia  
Dátum és helyszín: 2016.10.15., Kiskunhalas, Маgyarország 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya igazgatónő 

 
• Tisztább és zöldebb óvódákért – megbeszélés az önkormányzatban 

Dátum és helyszín: 2016.10.17.,  Magyarkanizsa 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya igazgatónő 

 
• Pedagógiai akadémia 

Dátum és helyszín: 2016.11.08.,  Magyarkanizsa 
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Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Körmöci Valéria 
 
• Kiskunhalasi óvónők szakmai látogatása 

Dátum és helyszín: 2016.11.24., Magyarkanizsa, Gyöngyszemeink I.E.I. 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya igazgatónő 

     
• Szakmai látogatás a mosonmagyaróvári óvódában 

Dátum és helyszín: 2016.12.13.-15., Mosonmagyaróvár 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya igazgatónő 
 

• „Miénk a város” – játékok átvétele 
Dátum és helyszín: 2016.12. 19.-20. , Horgos, Orom, Kispiac, Oromhegyes 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya igazgatónő 
 

• „A kártyavár összedőlt” – könyvbemutató 
Dátum és helyszín: 2016.12. 19. , Kishegyes 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Körmöci Valéria 

 
• Magyar Nemzeti tanács gyűlése  

Dátum és helyszín: 2017.02. 03., Szabadka 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya igazgatónő 
 

• Megbeszélés az penzügyi revizorokkal  
Dátum és helyszín: 2017.02. 13., Magyarkanizsa 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya igazgatónő 
 

• X. Közoktatási konferencia 
Dátum és helyszín: 2017.02. 25., Szabadka 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Körmöci Valéria 

 
• Vajdasági óvodapedagógusok egyesülete: Kihívások az iskoláskor előtti oktatásban és nevelésben 

Dátum és helyszín: 2017.03. 06., Újvidék 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya 
 

• Bábfesztivál Zentán 
Dátum és helyszín: 2017.03. 18., Zenta 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Körmöci Valéria 

 
• Igazgatók aktívája – Školska uprava Zrenjanin 

Dátum és helyszín: 2017.03. 23., Kikinda 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya 
 

• A legjobb játék verseny 
Dátum és helyszín: 2017.03. 25., Szabadka 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya 

 
• Magyar Nemzeti Tanács szűlőértekezlete 

Dátum és helyszín: 2017.05. 04., Magyarkanizsa, Gyöngyszemeink I.E.I. 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya, Novotni Andrea 
 

• Díj átvétele a Tisztább és zöldebb intézményekert keretein belül 
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Dátum és helyszín: 2017.06. 02., Újvídék 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya 
 

• Zsinórlabda bajnokság Debrecenben – szakmai látogatás  
Dátum és helyszín: 2017.06. 15.-17., Debrecen 
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Körmöci Valéria 
 

4.3 Szakmai folyóiratok, újságok 

 
• Óvodai nevelés – havi óvodapedagógiai folyoirat, minden óvodaépületnek 
• Új Kanizsai Újság – helyi hetilap, minden óvodaépületnek 
• Ekolist – ökölógiai folyoirat, a központi és az oromhegyesi óvodának 
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5  JELENTÉS  INTÉZMÉNYI SZERVEK MUNKÁJÁRÓL  A   
2016/2017-ЕS TANÉVBEN 

 

5.1 Jelentés az Igazgatótanács munkájáról 
 
2016. 09. 13. 

1. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény munkájáról szóló Évi jelentés elfogadása a 
2015/2016-os munkaévre 

2. Az Igazgató jelentésének elfogadása a 2015/2016-os munkaévre  
3. Önértékelésről szóló jelentés elfogadása a 2015/2016-os munkaévre 
4. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény munkájáról szóló Évi tervének meghozatala a 

2016/2017-es munkaévre 
 

2016. 11. 02. 
1. Határozathozatal a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Munkaügyi szabályzatának 

módosításáról és kiegészítéséről 
2. Határozathozatal a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény munkahelyek besorolásáról 

szóló Szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról 

2016. 12. 19 
1. Az Igazgatótanács tagok mandátumának a hitelesítése  
2. Az Igazgatótanács elnökének a kiválasztása 
3. Az Igazgatótanács elnökhelyettesének a kiválasztása 

4. Határozathozatal a 2016. évi leltározásról és a leltári bizottság tagjainak kinevezéséről 
5. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény mentor és gyakornok munkaprogramjának a 

meghozatala  
 
2017.01.31. 

1. Az Intézmény 2016-os évi Pénzügyi jelentésének elfogadása 

2. Az Intézmény 2017-es évre szóló Pénzügyi tervének meghozatala 
3. Határozathozatal a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény  86 sz. 2014.03.13 –i 

Alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről  
4. Az Igazgató 2016/2017-es munkaév I. félévi munkájáról szóló jelentésének elfogadása 
5. Az Igazgató 2013.10.15 -i 281 számu munkaszerződés kiegészitésének aláirása a 

közszolgálati dolgozók fizetés elszámolási  és kifizetési alapjának változása miatt 
6. A 2017-es évre szóló Közbeszerzési terv meghozatala 
7. A 2016.12.31-i állás szerinti leltári összeírásról szóló Jelentés elfogadása 
8. Határozathozatal a 28/2016 számú 2016.01.26-i Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 

munkahelyek besorolásáról szóló Szabályzat módosításának és kiegészítésének 
jóváhagyásáról 
 

2017.03.06 
1. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény hivatali gépkocsikról szóló Szabályzat meghozatala 

2. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény munkaruha és munkacipőről szóló 
Szabályzat meghozatala 



                                                                                         Jelentés a 2016/2017-es munkaév munkájáról 
______________________________________________________________________________________ 

22 
 

3. A Gyöngyszemink Iskoláskor Előtti Intézmény reprezentációról szóló Szabályzat 
meghozatala 
 

2017. 04.10. 
1. Határozathozatal a technikai dokumentáció kidolgozási eljárásának megindításáról 

 
2017. 05. 23. 

2. Határozathozal a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatójának választásáról 
szóló Pályázat kiirására 

3. Határozathozatal az Igazgatóválasztási pályázati bizottság kinevezéséről 
 
2017.07.12. 

1. Szavazás a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatójának megválasztásáról 4 
éves mandátummal 

2. Határozathozatal a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatójának 
megválasztásáról 4 éves mandátummal 

3. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Iskoláskor Előtti Programjának meghozatala 
4. Tűzvédelmi szabályok meghozatala  a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézményben 
 
 

5.2 Jelentés a Szülői Tanács munkájáról 

 
 
1. ülés – 2016.09.20.   

1. A Szülői Tanács tagok mandátumának hitelesítése a 2016/2017-es tanévre 
2. A Szülői Tanács elnökének és elnökhelyettesének kiválasztása 
3. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 2015/2016-os munkaévről szóló jelentésének 

megvitatása 
4. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 2016/2017-es Évi munkatervének 

megvitatása 
5. Határozathozatal a gyermekek biztosításáról a 2016/2017-es tanévre 
6. Határozathozatal a higiéniai - és rajzcsomag áráról a 2016/2017-es tanévben 
7. Határozathozatal a havi kultúrprogramok áráról a 2016/2017-es tanévben 
8. Információk a gyermekek fényképezésének feltételeiről 
9. A Szülői Tanács képviselőjének választása az Önértékelési bizottságba a 2016/2017-es 

munkaévben  
 
2. ülés- 2016.10.13.  

1. A Szülői Tanács képviselőinek az Igazgatótanácsba választására történő szavazást lefolytató  
bizottság kinevezése 

2. A Szülői tanács képviselőinek választása (titkos szavazással) és ajánlása az Intézmény 
Igazgatótanácsába 

3. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgatójának 2015/2016-os munkaévre 
szóló jelentés megvitatása 
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3. ülés – 2017. 04.05. 
1. A Szülői Tanács új tag mandátumának hitelesítése a 2016/2017-es tanévre (a Pitypang 

épületből) 
2. A donációk felhasználása a 2016/2017-es tanévben 
3. A szülőkkel való együttműködésről szóló javaslat elfogadása (munkaakciók és gyermeknap) 
4. Tájékoztatás az Intézmény 150. éves jubileumának megünnepléséről 
5. Tájékoztató az elkövetkező időben megrendezésre kerülő rendezvényeinkről 
6. A gyermekek beiratkozása a 2017/2018-as munkaévben 
7. Tájékoztató az oktatási intézményekkel való együttműködésről 

 
 

5.3 Jelentés a Nevelő-oktatói Tanács munkájáról 

 
1. ülés 2016. október 13-án  

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása 
2. Döntéshozatal az egyéni oktatási tervek további alkalmazásáról, változtatásáról, kibővítéséről 

és megszakításáról 
3. A titkos szavazást lefolytató bizottság kinevezése az Igazgatótanács tagok kiválasztására a 

dolgozók köréből 
4. A dolgozók képviselőinek megválasztása (titkos szavazással) és ajánlása az Igazgatótanácsba 
5. Akcióterv elfogadása a 2016/2017-es tanévre a Tisztább és zöldebb iskolákért Vajdaságban 

program keretén belül  
6. A Legjobb játék palyázat 2017. 
7. Egyéb 

 
2. ülés 2017. január 13-án  

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása 
2. Az I. félév nevelő-oktatói munkájának elemzése  
3. Az Igazgató a 2016/2017-es tanév I. félévi munkájáról szólo jelentésenek ismertetése és 

elfogadása 
4. Jelentés az Inkluzív oktatás kíséréséről és megvalósulásáról, valamint döntéshozatal az egyéni 

oktatási tervek további alkalmazásáról, változtatásáról, kibővítéséről és megszakításáról 
5. Részvétel, időpontok a szemlékről, rendezvényekről 
6. Különfélék: 

• Képzőművészeti anyag ára a II. félévre  

• Tisztasági csomag ára a II. félévre  

• Gyermeknapi pólók – minták és listák szétosztása  

• Tájékoztató a kultúrprogramról – január, február (farsang) 

• Javítások, karbantartási munkálatok az épületekben  

• Étlap – változtatások 

• A belső képzések igazolásainak kiosztása, írj a Télapónak oklevelek kiosztása, aneksok 
kiosztása 

 
3.ülés - 2017. május 18.: 

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása 
2. Ajánlatétel két óvónői bizottsági tagra az Igazgató valasztási pályázati bizottságba 
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3. Döntéshozatal az egyéni oktatási tervek további alkalmazásáról, változtatásáról, 
kibővítéséről és megszakításáról  

4. Óvónők nyári beosztása 
5. Közlekedési verseny  
6. Gyermeknap 
7. Pünkösdölő 
8. Mesemondó 
9. Zsinórlabda 
10. Megemlékezés 
11. Kiállítás szervezés  
12.  Fogadás 
13. Gyöngyszemeink 
14. Állófogadás 
15. Továbbképzés június 16-án  
16. A kiállítás képeinek rendezése 
17. Különféle 

 
4. ülés – 2017. június 23. 

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása 
2. Jelentés az 2016/2017-es munkaév pedagógiai munkájanak elemzéséről. 
3. A Gyöngyszemeink I.E.I. Igazgatójának jelentése a 2016/2017-es tanév munkájáról, ismertetés 

és elfogadás 
4. Szakaktívák működése a 2016/2017-es munkaévben – a szakaktíva vezetők beszámolója   
5. Beszámoló az Egyéni oktatási tervek (IOP) alkalmazásáról 
6. A 2017/2018-as iskolaévre beíratott gyermekek létszáma 
7. A jubiláris rendezvénysorozat megbeszélése; könyvek 
8. Pilisi Zsuzsanna beszámolója a Tisztább és zöldebb intézmények projektről és Bicskei Ibolya 

beszámolója az Öko napról 
9. Tisztább és szebb óvodákért – Rövid Ilona beszámolója  
10. Juhász Szécsi Viktória beszámolója a Pünkösdölőről  
11. Beszámoló a debreceni zsinórlabda bajnokságról – Molnár Erzsébet 
12. Tájékoztató a nyári szünidőben szervezett képzésekről 

Nyári akadémia – Észak bácskai pedagogusok egyesülete 
Székelykeve - VMOE szervezése 
Újvidék – MNT szervezése 

13. Egyéb: 
-Kikölcsönzött naplók visszahozatala és a 2016/2017-es naplók átadása 
-Jelenléti ívek kiírása 
-Tajékoztató az egészségügyi könyvek hitelesítéséről 
-Kérdések és javaslatok 
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5.4 Jelentés a korosztályonkénti szakaktívák munkájáról 

 
  

A korosztályonként alakult szakaktívák a 2016/2017-es munkaévben is választottak néhány 
oktatási területetet, témát, amelyet feldolgoztak.  
 
Bölcsődei, kiscsoportos és nagycsoportos tagozatot vezető óvónők szakaktívája – szakaktíva-
vezető: Bite Zsinka Andrea 
• 2016.10.13. Témak:  

A Guruló Gyöngyszemeink rendezvényről szakmai beszámoló. Nagyszülők napja az óvódában. 
Feladatkönyvek bemutatása. Javaslatok a következő szakaktívák témáira  

• 2017.01.26. Témak: 
Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Elsősegélynyújtás az óvódában – Bata Magdolna 
előadása. A képzőművészet mint kiemelt feladat a 2016-17-es iskolaévben - Szobrászkodás, 
agyag használata. Szakmai csoport alakítása - Iskolaelőkészítő program. A Legjobb játék - 
projekt bemutatása. Tájékoztató a februári kultúrális programokról. 

• 2017. 04. 06.  
Beszámoló a Legjobb játék projekt eredményéről. Az Abrakadabra bábcsoport előadáása „Data 
reč” címmel. Szivacsbáb készítése az óvódában: Zöldi Éva és Bimbó Rice Gabriella előadása 
gyakorlati munkával a téli továbbképzésről. A zsinórlabda játék szabályai. 

• 2017.06.05. 
Pünkösdölő – gyakorlati munka néphagyományőrzés témájában 

 
Iskolaelőkészítő tagozatot vezető óvónők szakaktívája - szakaktíva-vezető: Vázsonyi Ágota 
• 2016.10.13. Témak:  

A Guruló Gyöngyszemeink rendezvényről szakmai beszámoló. Nagyszülők napja az óvódában – 
tapasztalatcsere. Javaslatok a következő szakaktívák témáira 

• 2017.01.26. Témak: 
Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Elsősegélynyújtás az óvódában – Bata Magdolna 
előadása. A képzőművészet mint kiemelt feladat a 2016-17-es iskolaévben - Szobrászkodás, 
agyag használata. Szakmai csoport alakítása - Iskolaelőkészítő program. A Legjobb játék  projekt 
bemutatása. Tájékoztató a februári kultúrális programokról. 

• 2017. 04. 06.  
Beszámoló a Legjobb játék projekt eredményéről. Az Abrakadabra bábcsoport előadáása „Data 
reč” címmel. Szivacsbáb készítése az óvódában: Zöldi Éva és Bimbó Rice Gabriella előadása 
gyakorlati munkával a téli továbbképzésről. A zsinórlabda játék szabályai. 

• 2017.06.05. 
Pünkösdölő – gyakorlati munka néphagyományőrzés témájában 

 

5.5 Jelentés a szakmunkatárs – pszichológus 2016/2017. évi munkatervéről 

     
A szakmunkatárs – pszichológus a munkáját az óvodában dolgozó szakmunkatársak 
munkaprogramjának szabályzatával összhangban végzi, mely a következő területeken valósult meg: 
 

I. A nevelő - oktató munka tervezése és programozása 
II. A nevelő – oktató munka kísérése és értékelése 

III. Óvónőkkel való munka 
IV. Gyermekekkel való munka 
V. Szülőkkel, gyámokkal való munka 
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VI. Az igazgatóval, igazgatóhelyettessel, szakmunkatársakkal, pedagógiai aszisztensekkel és a 
gyermekek kísérőivel való munka 

VII. A szakmai szervezetekkel és a szakmai csapatokkal való munka 
VIII. Az illetékes intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel és helyi önkormányzattal való 

együttműködés 
IX. Dokumentáció vezetése, munkára való felkészülés és szakmai továbbképzések 
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6   KAPCSOLATAINK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK A 2015/2016-OS 
TANÉVBEN 

 

6.1 Együttműködésünk a családdal 

 
A 2016/2017-es tanévben a következő formákban működtünk együtt a szülőkkel: 

• Szülői értekezlet – 4 alkalommal a tanévben minden tagozaton szülői értekezletet tartottak az 
óvónők a következő időbeli elosztásban: 

2016. szeptember: tájékoztató jellegű, az óvodai és családi nevelés összeegyeztetéséről, 
tagok kijelölése a Szülői Tanácsba. 
2016. december: a szülők kérése alapján, valamint a csoport igényei szerinti választott 
témával, igény szerint szakember bevonásával 
2017. február-március: a csoportban felmerülő problémák megoldására választott témával, 
a Nőnap-család nap megünneplésének megbeszélése. 
2017. május-június: az iskola-előkészítő csoportoknál az iskolába indulásról, a többi 
tagozaton az nevelő - oktatói munka értékeléséről.  
Az elmúlt tanévben különböző szakterületről hívtak előadókat az óvónők, így  tartott 
szülői értekezletet: az Intézmény pszichológusa, prevenciós egészségügyi nővér.  

• Nyílt nap – meghatározott napokon a szülő megtekinthette az egésznapi óvodai munkát. 
• Napi találkozás az óvónővel - hazainduláskor a szülőnek lehetősége van az óvónővel 

beszélni néhány szót. 
• Értesítés hirdetőtáblán, az intézmény honlapján. 
• Ünnepi előkészületek, munkaakciók alkalmával is számítottunk a szülők segítségére. 
• Óvodai ünnepségek alkalmával. 
• Jótékonysági rendezvények szervezése kapcsán. 
• A Szülői Tanács tagságon keresztül – а szülők közösen képviselték az óvodások és szüleik 

érdekeit, minden gyermekeket, szülőket érintő döntéshozatalban részt vettek. 
• А szülők képviselői az Igazgató tanács munkájában részt vettek.  

  

6.2  Együttműködés a társadalmi környezettel 

 
A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény a 2016/2017-es tanévben számos szervezettel, 

intézménnyel tartott fenn kapcsolatot. Ebben a tanévben intenzíven és eredményesen 
együttműködtünk а Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központtal, a 
Vöröskereszttel, a Csigabiga Észak-vajdasági Gyógypedagógusok Egyesületével, amelyeknek 
szakemberei óvodás gyermekek fejlesztését végezték az óvodáinkban. 

A következőkben felsoroljuk együttműködő feleinket, és a velük való konkrét együttműködést: 
 
6.2.1 Oktatási intézményekkel 

 
Községünk 3 általános iskolájával (J.J.Zmaj Általános Iskola - Magyarkanizsa, Kárász Karolina. 
Általános Iskola – Horgos, Arany János Általános Iskola – Oromhegyes, Orom):     
� 2016.10.04 - én, a J.J.Zmaj Általános Iskolában, konzultáció a gyermekekről az elsős 

tanítónők és volt óvónőik között. 
� Az iskolaérettség ellenőrzését a Kárász Karolina Általános Iskola és a Gyöngyszemeink I.E.I. 

szakemberei együttes munkával végezték. Az iskolai alkalmasság mérése kapcsán az ehhez 
szükséges adatokat az óvoda az iskolák rendelkezésére bocsátotta.  (2017. június) 
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� Óvodások látogatása az első osztályokba. 
� Az Egyéni oktatási terv szerinti foglalkozásban részesülő iskola – előkészítős gyermekekről 

megírt jelentést (Jelentés a gyermek pszicho – fizikai fejlődéséről, előrehaladásáről és 
viselkedéséről) az Iskoláskor Előtti Intézmény az iskolák rendelkezésére bocsátotta. 

 
Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközponttal, Magyarkanizsán: 
� Nyilt nap melyen részt vettek az iskolaelőkészítő tagozatok. 
� Néhány iskolaelőkészítős és nagycsoportos tagozat látogatást tett a tangazdaságba, az ott 

dolgozó szakember szakmai kíséretével.  
 

Az Alapfokú zeneiskolával Magyarkanizsán 
 A zeneiskola diákjai és tanárai hangszerbemutató foglalkozásokat tartottak közösen az 

óvodások számára. 
 Az Alapfokú zeneiskola növendékei hangszerbemutató koncertet adtak az óvodások részére 

községünk több településén. 
 

6.2.2  Szakmai egyesületekkel, szervezetekkel 
 
A továbbiakban a szakmai-pedagógiai egyesületeket, szervezeteket soroljuk fel, rendezvényeiket, 
aktivitásaikat, amelyekebe intézményünk dolgozói is bekapcsolódtak. 
• Kiskunhalasi Bóbita Óvóda óvónői látogatást tettek intézményünkben 
• Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete (Udruženje vaspitača Vojvodine) - ennél az 

egyesületnél Intézményünk minden óvónője tagsággal rendelkezik. Több aktivitásukon részt 
vettünk: 
- Évi közgyűlés és szakmai tribűn Újvidéken, melyen részt vettek Intézményünkből hárman.  
- „Különböző módok a gyermekek fejlődésének serkentésére” - szakmai konferencia 

Újvidéken, melyen Intézményünkből részt vettek ketten.  
- „Metodičke kompetencije i veštine vaspitača za inkluzivno obrazovanje“ –akkreditált szakmai 

továbbképzés- részt vettek négyen.  
- Etno Festival „Narodna tradicija” Törökbecsén – felépett egy tagozat a magyarkanizsai 

Gyöngyszemeink óvodából. 
 

• Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete – részt vettünk szinte minden aktivitásán 
- Tanulmányút Aradon és Temesváron, emlékművek látogatása 
- Tanulmányút Mosonmagyaróvár  
- Bábkurzus – 5 óvónőnk vett részt Kishegyesen  
- Bábfesztiválon való részvétel két előadással Zentán   
- Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozón két tagozat lépett fel Kishegyesen. 

 
 Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete  

– Ünnepi akadémia a Pedagógusnap alkalmából. (2016. november) 
– Ezer esztendő című rajzpályázatukon az iskolaelőkészítő tagozataink vettek részt (2016. 

november) 
 
(A fent említett szervezetekkel, egyesületekkel történt együttműködésünk részletesebb leírása 

a 3.2-es, valamint a 4.1-es szövegrészben található.) 

             
 
 



                                                                                         Jelentés a 2016/2017-es munkaév munkájáról 
______________________________________________________________________________________ 

29 
 

6.2.3 Egyéb intézményekkel 
 
• Magyarkanizsa Község Önkormányzata – folyamatos kapcsolatban voltunk alapítónkkal. Több 

beruházást finanszíroztak (részletesen, tételesen a 2-es szövegrészben).  
• A Község valamennyi Helyi Közössége – ünnepi műsoraikon az óvodások felléptek. Anyagi 

támogatást is nyújtottak az óvodaépületek karbantartására és egyéb tevékenységre. Az óvodai 
jótékonysági akciók szervezésénél segítséget nyújtottak. Adományoztak a gyermekek karácsonyi 
csomagjára és a gyermeknapi rendezvényre. 

• Cnesa OKU: óvodai szervezésű rendezvényekhez biztosította a színháztermet. Az óvodás 
korosztály számára rendszeresen szervezett művelődési programokat.  

• A magyarkanizsai Egészségház az óvodás gyermekek orvosi- és fogorvosi ellenőrzését végezte, 
szakelőadásokat tartottak. Ezenkívül gyermekorvos, gyermekfogorvos és egészségügyi nővér 
időnként látogatást végzett az épületeinkben tisztasági és egészségügyi ellenőrízést végeztek, 
ahol a gyermekek tartózkodnak. Intézményünk preventív egészségügyi nővére folyamatosan 
együttműködött az Egészségházzal.    

• Magyarkanizsa Községbeli Szociális Védelmi Szolgáltató Központ,  а Csigabiga Észak-vajdasági 
Gyógypedagógusok Egyesületе, a Fészek Napközi  szakemberei óvodás gyermeknek logopédiai 
és személyiségfejlesztő foglalkozást végeztek 

• A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat rendszeresen szépítette épületeink környékét, 
dísznövényeket biztosított.  

• József Attila Könyvtár által szervezett mesemondó szemlén részt vettünk. Iskola-előkészítős 
tagozataink könyvtári látogatást tettek.   

• A kanizsai tüzóltók foglalkozást tartottak óvódásainknak. Részt vett Rózsa Szilvia és Cseszkó 
Beáta óvónő csoportja. 
 

 
 
 
A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti                                        A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti 
          Intézmény igazgatója                                                      Intézmény Igazgatótanácsának elnöke 
  

 
     ____________________________                                            _________________________ 
              Veselinov Ibolya                                                                           Vadász Kornelija 


