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Az Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 119. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és 

126. szakasza  4. bekezdésének 17. pontja alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/2017 sz. és 

27/2018 sz. – más törvény, 10/2019, 27/2018 – más törvény, 6/2020 és 129/2021 sz.), a Gyöngyszemeink 

Iskoláskor Előtti Intézmény Alapszabályának – 2018.03.15-i 56/2018 sz. 27. szakasza 1. bekezdésének 2. 

pontja és 35. szakasza 2. bekezdésének 15. pontja alapján, a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 

Igazgatótanácsa a ____________________ megtartott ülésén elfogadja 

 

A Gyöngyszemeink 

Iskoláskor Előtti Intézmény 

јelentését a 2021/2022-es munkaév munkájáról 

 

1 BEVEZETŐ 
 

A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény a 2021/2022-es tanévben az Intézmény Évi 

munkaterve szerint dolgozott, amely а Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Fejlesztési tervével, 

Óvodai programjával, az Általános iskoláskor előtti alapprogramról szóló szabályzattal ("Szerb Köztársaság 

Hivatalos Lapja", 2018/16 sz.) összhangban, valamint egyéb hatályos jogi aktusokkal összhangban került 

meghozatalra.  

Intézményünk a Vajdasági Autonóm Tartomány 2021/2022-es tanévre elfogadott iskolanaptára 

szerint dolgozik (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja 23/2021 sz.), amelyben 180 munkanap volt 

tervezve. 
 

1.1 Intézményünk adatai  

 

NÉV: Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény  

SZÉKHELY: 24420 Magyarkanizsa, Karadjordje u. 30 

TEL/FAX: (024) 4874-380  

E-MAIL: nasibiseri@kanjiza.rs  

HONLAP: www.predskolskakanjiza.edu.rs 

TEVÉKENYSÉGI KÓD: 8891 

REGISZTRÁLT SZÁM: 08025380 

 

1.2  Elhelyezési formák 
  

 A szülők a 2021/2022-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. 

A munkaév közben, szülői igény szerint lehetőség vоlt az elhelyezési forma változtatásra, amennyiben 

azt az adott tagozat létszáma  megengedte.  

A következő táblázatban az iskolaév végén regisztrált, az elhelyezési formák szerinti gyermeklétszám 

van feltüntetve (1. Táblázat) 

mailto:nasibiseri@kanjiza.rs
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1. Táblázat:    Elhelyezési formák szerinti, ezen belül étkezési formák szerinti gyermeklétszám 

 

1.3  Kapacitás kihasználtsága 

 

A 2021/2022-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 I. félévben a szülők kérésére egésznapos tartózkodásra van lehetőség a tóthfalusi 

„Kuckó”óvodában. 

Az óvodaépületek befogadóképességének kihasználtsága az elmúlt tanévben nem volt kiegyenlített, 

minden óvodaépületben a gyermeklétszám az intézmény kapacitását nem haladta meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉPÜLET 

ELHELYEZÉSI FORMÁK 

 
ÖSSZESEN: 

FÉLNAPOS 

TARTÓZKODÁS 

EGÉSZ NAPOS   TARTÓZKODÁS 
BÖLCSŐDEI 

KOROSZTÁLY 

ÓVODAI 

KOROSZTÁLY 

uzsonna reggeli + 

uzsonna 
reggeli + uzsonna + ebéd  reggeli + uzsonna + ebéd  

Gyöngyszemeink 
Magyarkanizsa 

- 38 - 107 145 

Pitypang 
Magyarkanizsa 

- 58 - 67 125 

Napsugár 
Magyarkanizsa 

- - 47 - 47 

Napraforgó 
Horgos 

- 41 23 50 114 

Százszorszép 
Kispiac 

- 34 - 12 46 

Szivárvány 
Martonos 

- 23 - 14 37 

Csillagszem 
Adorján 

 19 - - 19 

Futrinka 
Oromhegyes 

- 33 - - 33 

Lilliput 
Orom 

- 11 - 17 28 

Kuckó 
Tóthfalu 

- 8 - 11 19 

Bambi 
Velebit 

- 9 - - 9 

ÖSSZESEN: - 274 70 278 
622 
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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 2021/2022-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 2021/2022-es tanév I. félévében 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. 

 

 

Gyöngyszemeink óvoda, Magyarkanizsa   

- Аlváshoz szükséges eszközök – 31 drb 

- Textíliák – 33 drb 

- Konyhai eszközök – 84 drb 

- Számítógép – irodára – 2 drb 

- Laptop – 4 drb - csoportok 

- Laptop – irodára – 1 drb + 1 drb Erasmus + 

- Íróasztal – irodára – 1 drb 

- Irodai szék – 8 drb 

- Multifunkcionális fénymásoló – 1 drb 

- Hordozható telefon – 3 drb 

- Szekrény – 1 drb 

- Tablet – 1 drb – Erasmus+ 

 

 

Pitypang óvoda, Magyarkanizsa 

- Аlváshoz szükséges eszközök – 20 drb 

- Konyhai eszközök – 93 drb 

- Konyhai gépek – 2 drb 

- Laptop – 3 drb 

- Nyomtató – 1 drb 

- Tablet – 1 drb – Erasmus+ 

 

 

Napsugár óvoda, Magyarkanizsa 

- Konyhai gépek – 2 drb 

- Textíliák – 30 drb 

- Hordozható telefon – 1 drb 

- Laptop – 1 drb 

- Nyomtató – 1 drb 

 

  

Napraforgó óvoda – Horgos 

- Konyhai eszközök – 16 drb 

- Konyhai gépek – 2 drb 

- Laptop – 3 drb 

- Tablet – 1 drb – Erasmus+ 
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Lilliput óvoda – Orom 

 - Háztartási eszközök – 1 drb 

- Laptop – 1 drb 

- Tablet – 1 drb – Erasmus+ 

 

 

Kuckó óvoda – Tóthfalu 

- Háztartási gép – 1 drb 

- Konyhai eszközök – 80 drb 

- Laptop – 1 drb 

- Nyomtató – 1 drb 

- Kerti eszköz – 1 drb 

 - Аlváshoz szükséges eszközök – 10 drb 

- Tablet – 1 drb – Erasmus+ 

 

 

Csillagszem óvoda – Adorján 

 - Konyhai eszközök – 25 drb 

- Tablet – 1 drb – Erasmus+ 

 

 

Futrinka óvoda – Oromhegyes 

 - Multifunkcionális nyomtató – 1 drb donációból 

- Laptop – 1 drb 

- Tablet – 1 drb – Erasmus+ 

 

 

Szivárvány óvoda – Martоnos 

 - Háztartási eszközök – 2 drb 

- Laptop – 1 drb donációból 

- Nyomtató – 1 drb 

- Tablet – 1 drb – Erasmus+ 

- Bojler 50 l. – 1 drb 

- Fűtési eszköz – 1 drb 

 

 

Bambi óvoda – Velebit 

- Laptop – 1 drb donációból 

- Nyomtató – 1 drb  

- Tablet – 1 drb – Erasmus+ 

 

 

Oktatási Minisztérium adománya:  

- Bútor – 15 drb 

- Laptop – 2 drb 

- Multifunkcionális nyomtató – 2 drb 

- Kamera – 2 drb 



                                                                                         Jelentés a 2021/2022-es munkaév munkájáról 
______________________________________________________________________________________ 

6 

 

 

Sikeres pályázatok és megvalósításuk 

 

A fent említett vásárlásokon kívül a következő pályázatok valósultak meg:  

 

Pályázat: a központi Gyöngyszemeink épület adaptációja és energetikai szanálásának finanszírozására – 

Külső falak hőszigetelése és meszelése 
A projektet finanszírozta: Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – 

Nemzeti Közösségi Titkárság 

A munkálatok értéke: 2.900.000,00 dinár  

 

Pályázat: a horgosi Játszóház folyamatos karbantartásának finanszírozására - faljavítás és falfestés 

A projektet finanszírozta: Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – 

Nemzeti Közösségi Titkárság 

A munkálatok értéke: 202.000,00 dinár  

 

Pályázat:  program/projekt finanszírozására - "Ügyes tanoda"  

Kiíró: Tartományi Oktatási, Szabályzati, Igazgatási Titkárság és a nemzeti kisebbségek – nemzeti 

közösségek  

A projekt értéke: 88.000,00 dinár 
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3 NEVELÉS ÉS OKTATÁS 

3.1 A 2021/2022 -es munkaévben végzett nevelő-oktatói munka általános elemzése  

 

Intézményünkben a nevelő – oktató munka a 2021/2022-es tanévben a Felrepülés évei – Az iskoláskor 

előtti nevelés és oktatás programjának alapjairól szóló szabályzat szerint valósult meg. 

A Felrepülés évei alapprogram magába foglalja a: 

 

A Programalapok alapjai a szocio-kulturális elméletnek, a gyermekkor szociológiájának és a 

posztstrukturalizmus alapgondolataira épülnek. Ezekben közös a gyermekkornak, mint önmagában 

értékesként és látható társadalmi kategóriaként való tekintése. Ezzel a gyermek megértésében a hangsúly a 

az egyéni fejlődés kérdéséről a gyermekkorra mint szocio-kulturális konstrukcióra és a gyermeknek, mint az 

adott kontextus társadalmi szereplőjének a helyzetére vándorol; a gyermeket lehetőségeiben gazdagnak 

tekintik, mint hatóanyag, kompetens résztvevő a saját tanulásában és életében; kihangsúlyozzák a 

proaktivizmust és a gyermekek részvételének jelentőségét; kihangsúlyozzák a gyermekek és felnőttek 

gyakorlati közösségének kialakításában való együttműködést, amely kölcsönhatások révén az összes 

résztvevő kölcsönösen átalakul. A játék a gyermek domináns gyakorlata, amelyen keresztül kapcsolatokat 

épít, és amelyen keresztül nála zajlik a kultúra befogadása és átalakítása. A játék „a valóság szerzői újra-

szerkesztése” és a tapasztalatok elképzelésének cselekedete. Ez a legmélyebb emberi vonás  a rugalmasság 

képességének – korai kifejezése, azaz az emberi lény legfontosabb kreatív potenciálja megnyilvánulásának 

formája. Ez az emberi lényre jellemző képesség döntő jelentőségű az állandó alkalmazkodás és átalakulás 

folyamatában. 

 

Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás természetének és rendeltetésének alapelvei: 

1. A nevelésnek és az oktatásnak a teljeskörű áttekintése 

2. A hosszútávú célokra való összpontosítás 

3. Integrált hozzáállás a tanuláshoz és fejlődéshez 

4. Az oktatás folyamatossága 

5. Az értékelés a program minőségi fejlesztésének érdekében, annak a program szerkezeti és 

folyamati dimenzióra történő összpontosítása által. 

 

 
Az oktatás négy pillérre épül:  
• Megtanulni tudni  

• Megtanulni lenni 

• Megtanulni, hogy képes legyen  

• Megtanulni együtt élni 

 
A programalapok általános céljai 

 

 Minden iskoláskor előtti korú gyermeknek egyenlő tanulási és fejlődési lehetőséget biztosítani a 

jólétük támogatása által. 

 A programokban való részvétel által lehetőséget adni a gyermekeknek a boldogsághoz, hogy 

elégedettek lehessenek, megvalósuljanak és elfogadottak legyenek, hogy bizalmi, megbecsülési, 

közeli és baráti viszonyokat építsenek ki. 

 Egész életen át tartó tanulási készségek fejlesztése a gyermekeknél, mint amilyenek a nyitottság, a 

kíváncsiság, az ellenállóság (reziliencia), reflexivitás, kitartás. Önbizalom mint a „tanulók” készsége 

és egy pozitív személyes és szociális identitás, mellyel megalapozzák az oktatási készségek 

fejlesztését. 

 A gyermekek a program által lehetőségük van megismerni, kutatni és felülvizsgálni az emberi 

ismeretek és tevékenységek széles körét, különféle kulturális termékeket és különféle építési módot, 

valamint kutatni ezek jelentését. 
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 Választási lehetőséget biztosítani a családok számára, lehetővé tenni számukra, hogy közösségi téren 

részt vegyenek gyermekük nevelésében és oktatásában, hogy megfogalmazzák saját igényeiket és 

kapacitásaikat, valamint, hogy fejlesszék szülői készségeiket. 

 Lehetőséget nyújtani a nevelőknek, a gyermekápolóknak, a szakmunkatársaknak és a különféle 

területen tevékenykedő munkatársaknak és egyéb gyakorlatban dolgozó szakembereknek, hogy 

kifejezzék autonómiájukat, kreativitásukat és szakmaiságukat, a gyermekek és családok érdekeinek 

proaktív képviseletében. 

 Az óvodák és a helyi közösségek további terei (iskolák, művelődési, sport- és üdülőközpontok, és az 

egyéb helyi intézmények) váljanak a gyermekek és a felnőttek közös tanulásának tereivé a 

tanulásban és az értelemmel való feltöltésben, mégpedig párbeszéd és egymás támogatása által. 

 Összekötni a nevelőket, a szakmunkatársakat, az egyéb profilú szakembereket, a kutatókat, az 

oktatáspolitika hordozóit és mindazokat, akik az iskoláskor előtti neveléssel és oktatással 

foglalkoznak egy kutatói közösségbe, mely kutatások és egymás támogatása által fejleszti az 

iskoláskor előtti nevelés és oktatás minőségét. 

 

 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 Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok 

Egyesületénél, Észak – Bácskai Magyar Pedagógusok 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 

 

 „December puttonya” online versmondó találkozó 

Fellépett: minden iskolaelőkészítő tagozatról egy gyermek 

Dátum: 2021. december 6. 

     Helyszín: ON-LINE 

     Szervező: Gyöngyszemeink I.E.I.,Magyarkanizsa és a Községi Pedagógus Egyesület 

 

 XXV. Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozó  

Fellépett: a Gyöngyszemeink óvodából Bicskei Zöldi Rita, Rácz Nagy Tünde, Katanics Erzsébet, Vadász 

Kornélia és Dejanović Dragana óvónők tagozata. 

Dátum: 2022. május 18. 

     Helyszín: Kishegyes 

     Szervező: Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete 

 

 

 Мesemondó szemle 

Fellépett: minden iskolaelőkészítő tagozatról egy gyermek 

Dátum: 2022. június 6. 

     Helyszín: József Attila Könyvtár 

     Szervező: József Attila Könyvtár 
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3.2.2 Képzőművészeti pályázatokon való részvétel  

 

 Dr Milan Jovanović Batut Közegészségügyi Intézet rajzpályázaoto hirdetett „Óvom a fogaimat“ és 

„Okosan választok, egészségesen étkezem“ címmel – 4 tagozat részvételével 

 

 Kukorica Fesztivál rajzpályázata – 10 tagozat vett részt 

 Az UN- FAO szervezet rajzpályázatot hirdetett az Élelem világnapja alkalmából – részt vett 5 tagoza 

 A szerbiai Vasúttársaság rajzpályázatot hirdetett „Vasút a gyermekek szemével” -1 tagozat vett részt 

  „Ezer esztendő” címmel a Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének mesefeldolgozó 

rajzpályázatán az iskola - előkészítős tagozatok vettek részt. Az elküldött munkák könyvjutalommal és 

oklevéllel lettek  jutalmazva. 

  „Furfang” – pontgyűjtő anyanyelvi játék, melyet Tata város önkormányzata hirdetett meg – 

egy tagozat vett részt. 

 A kispiaci Jókai Mór Egyesület képzőművészeti pályázatán részt vettek a kispiaci óvodások. 

 A 13. Benedek Elek rajzpályázaton részt vett 3 tagozat. 

 Az ERASMUS + pályázat keretén belül meghirdetett „KULCS” című rajzpályázat, melyen 34 tagozat 

vett részt. 

 Irjál a Télapónak címmel a szerbiai Posta rajzpályázatot hirdetett, melyen 2 óvodás tagozat vett részt.  

 A neurológiai Kutatóközpont Pályázatot hirdetett „Kis géniuszok” címmel, melyen 5 óvodás tagozat 

vett részt. 

 Az I. Tavaszi fesztivál és virágvásár alkalmából a Turisztikai és Információs Központ képzúművészeti 

pályázatot hirdetett „Kikelet” címmel. A pályázaton minden tagozat részt vett. 

 Az oromi Zengő Tájház Nők és Fiatalok Kézműves Egyesülete Anyák napi rajzpályázatot hirdetett 

„Édesanyám, kedves” címmel. A pályázaton 16 óvodás tagozat vettv részt. 

 Kiskunhalas város rajzpályázatot hirdetett „Lennék én folyóvíz” címmel. A pályázaton 4 óvodás 

tagozat vett részt. 

 

3.2.3 Intézményünk rendezvényei  

  

 

 Közlekedj okosan! – községi óvodai rendezvény - Intézményünk minden iskola-előkészítő és vegyes 

tagozatáról háromtagú csapatok vettek részt. Helyszín: a magyarkanizsai központi óvoda közlekedési 

gyakorló pályája (2022.06.20.) 
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3.2.4 Kulturális programok a gyermekek részére – Intézményünk szervezésében 

2021. október  

 Gyermekheti program Intézmény szinten minden épületben megvalósult. (10.04. – 10.08.) 

2021. december 

  Télapó látogatása minden óvodába (12.13.-15.) 

 

3.2.5 Környezetvédelmi, egészségügyi és egyéb akciók, amelyekbe bekapcsolódott 

Intézményünk 

 

Környezetvédelmi akciók 

 Kupakgyűjtés - folyamatosan 

 Száraz komposztálás - minden óvodában 

 Kiskertek rendezése, gondozása – minden óvodában 

Egészségügyi akciók 

 A szív világnapja alkalmából a prevenciós nővér előadást tartott –   20 tagozaton 

 

Egyéb aktivitások -  növendékeink  részvételével 

 Őszi levélgyűjtés és komposztálás  

 Madarak és Fák világnapja 

 Környezettudatos kert 

 Dobó Tihamér Képtár látogatás 

 Iskolalátogatás: iskolaelőkészítős csoportok 

 Öko – nap: környezettudatos nevelés - környezetvédelemi rendezvény (2022.04.29.) az adorjáni, 

oromhegyesi, tóthfalusi, oromi és velebiti óvodások részvételével. 

 Pünkösdölő: hagyományápoló rendezvény (2022.06.03.) a horgosi óvodás gyermekek, szülők és 

óvónők részvételével. 

 

 

Egyéb aktivitások -  óvónőink  részvételével 

 Kézműves csoport aktivitásai   

 Kanizsa Feszten való részvétel 

 Szent – István napon, Újkenyér ünnepen való részvétel 

 

Egyéb aktivitások – szülők részvételével: 

 Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel a zárt csoportokon belül. 

3.2.6 Ünnepségek az óvodákban  

A 2021/2022-es iskolaévben óvodáinkban a következő ünnepeket ünnepelték meg:    

 Első nap az óvodában - minden tagozaton 

 Gyermekhét (2021. október 4-8.) 

 Mihály - napi vásár – Tóthfalu (szeptember) 

 Télapó az óvodákban – minden tagozaton 

 Farsang – minden tagozaton  

 Évzáró ünnepség - minden iskolaelőkészítős tagozaton  

 Családi nap – minden tagozaton 
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3.2.7 Óvodán kívüli, alkalomszerű fellépések községi rendezvényeken, egyéb 

 

 Szüreti napok Horgoson - a helyi óvodások  

 Kukorica nap Tóthfaluban  -  1 tagozat 

 Karácsonyi fellépés a magyarkanizsai karácsonyi vásárban - fellépet 1 tagozat  

 Karácsonyi fellépés a martonosi művelődési egyesületben – 2 tagozat 

 Karácsonyi műsor a kispiaci kultúrotthonban – 2 tagozat 

 Márton napi lámpás felvonulás – 1 tagozat 

 Együttműködés a Helyi Közösséggel Oromon – 2 tagozat 

 Ádventi gyertyagyújtás – 6 tagozaton 

 Falunapokon fellépés – 5 tagozat 

 Március 15-i megemlékezésen – 1 csoport  

 Kultúra napja – 1 csoport 

 Költészet napja – 1 csoport 

 Együttműködés a Helyi Közösséggel Tóthfalu – 1 csoport 

 Farsang a faluban - 2 csoport 

 Nemzeti összetartozás napja – 1 tagozat 

 

 

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 

akkreditált képzéseket, tevékenységeket. 

 

2021. szeptember:  

 „Online képzés a dokumentációról”  – 8 pontos akkreditált szakmai képzés 

 Dátum és helyszín: 2021.09.14. - 20. 

 Szervező: UNICEF 

 Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya, Bús Szuzanna, Zabos Adrienn, Rövid Ilona, Ábrahám 

Edit, Frank S. Melinda, Juhász Szécsi Viktória, Dognár Mónika, Kovács Gy. Tímea, Veselinov 

Zsuzsanna, Bite Zs. Andrea, Juhász Anita, Dejanović Dragana, Lončar Sanja, Vadász Kornélia, 

Okovacki Sonja, Faragó Csilla, Pilisi Zsuzsanna, Bicskei Zöldi Rita, Bohata Pósa Zsanett, Cseszkó 

Beáta, Apró Bagi Anikó, Márta Ottília, Szlivka Sándor Melinda, Szeles Viktória, Bata Magdolna, Dukai 

Tímea, Szabó Emese, Pósa Orsolya és Szűcs Tamara. 

 

 „Szakmunkatársak, mint a változás hordozói”  –  16 pontos akkreditált szakmai képzés 

 Dátum és helyszín: 2021.09.15. - 16. 

 Szervező: UNICEF 

 Intézményünkből részt vett: Bús Szuzanna, Zabos Adrienn 
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 „Iránytű a tanulásban” – akkreditált szakmai továbbképzés – 8 pont 

 Dátum és helyszín: 23.09.2021. 

 Szervező: Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete  

 Intézményünkből részt vett: Szeles Viktória, Pilisi Zsuzsanna, Lončar Sanja, Veselinov Zsuzsanna, 

Kovács Gyólay Tímea, Rövid Ilona, Vadász Kornélia, Okovacki Sonja, Dejanović Dragana 

 

 

 SZEGEPI „Járd végig”  –  15 órás tréning pedagógusok számára 

 Dátum és helyszín: 2021.09.29. – 10.02. 

 Szervező: SZEGEPI - Szeged 

 Intézményünkből részt vett: Katanics Erzsébet és Rácz Nagy Tünde 

 

 

2021. november:  

 

 „Alkotni jó”– 8 pontos akkreditált szakmai képzés 

 Dátum és helyszín: 2021.11.09. 

 Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus továbbképző Központ 

 Intézményünkből részt vett: Móra Ildikó, Veselinov Zsuzsanna, Dancsó Éva, Szécsi Viktória, Kovács 

Gy. Tímea, Dognár Mónika, Bite Zs. Andrea, Cseszkó Beáta, Szlivka S. Melinda, Szabó Tünde, Sőreg 

Anita, File Acsai Anett, Vadász Kornélia, Bohata Pósa Zsanett, Ábrahám Edit, Rövid Ilona, Bimbó Rice 

Gabriella, Csikós Lili, Oláh Anasztázia 

 

 

 Új kihívások a tanításban - konferencia 

 Dátum és helyszín: 2021. 11. 25. 

 Szervező: Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete és Edukációs Központ NTC 

 Intézményünkből részt vett: Dejanović Dragana és Szűcs Tamara 

 

 Óvónők és tanítónők szakmai találkozója 

 Dátum és helyszín: 2021. 11.26. – 28. 

 Szervező: Rákóczi Szövetség és Magyar Nemzeti Tanács 

 Intézményünkből részt vett: Dognár Mónika, Kovács Gy. Tímea, Bite Zs. Andrea és Katanics 

Erzsébet 

 

2021. december:  

 

 „Ádventi Élményprogram – Kis Jézusnak aranyalma“ – néphagyományok az óvodában és 

iskolában – Balatoni Kata online előadása 

 Dátum és helyszín: 2021. 12.8. 

 Szervező: Rákóczi Szövetség 

 Intézményünkből részt vett: Faragó Csilla, Juhász Anita, Szlivka Sándor Melinda, Kovács Gy. Tímea, 

Móra Ildikó, Petrovity Ágnes, Dognár Mónika és Dukai Tímea 

 

 A tanuló közösség -1 pontos konferencia 

 Dátum és helyszín: 2021. 12. 15. 

 Szervező: Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete  
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 Intézményünkből részt vett: Dejanović Dragana, Pósa Orsolya, Bohata Pósa Zsanett, Szeles Viktória, 

Pilisi Zsuzsanna, Csikós Lili, Vajda Petronella, Bata Magdolna, Bálint Brigitta, Dukai Tímea és Lončar 

Sanja 

 

 „Szakemberekkel kapcsolatban – Biztonságban a vírus idején” -1 pontos online konferencia 

 Dátum és helyszín: 2021. 12. 23. 

 Szervező: UNICEF,  Oktatási Minisztérium és a szerbiai  Iskoláskor Előtti Intézmények Ápolónőinek 

Egyesülete 

Intézményünkből részt vett: Rövid Ilona, Ábrahám Edit, Vidović Kornélia, Juhász Anita, Szeles 

Viktória, Pilisi Zsuzsanna, Bata Magdolna és Bálint Brigitta 

 

 

2022. február:  

 

 „Kísérletezésen keresztül való tanulás az óvodán kívül” – 16 pontos online képzés 

 Dátum és helyszín: 2022.02.19. – 3 hét 

 Szervező: Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete 

 Intézményünkből részt vett: Szűcs Tamara, Vajda Petronella, Csikós Lili, Lončar Sanja, Pósa Orsolya, 

Bata Magdolna, Bálint Brigitta 

 

 „Szakmai továbbképzések és a dolgozók professzionális fejlődésének tervezése az iskoláskor előtti 

intézményben – példák az óvodán belüli dokumentációra és a folyamatos szakmai továbbképzések 

értékelésére - vebinar 

 Dátum és helyszín: 2022.02.22., 2022.03.21. 

 Szervező: A tanulás edukálására és a kreativitás fejlesztésére szolgáló Központ - MINA 

 Intézményünkből részt vett: Zabos Adrienn, Bús Szuzanna 

 

2022. március:  

 

 „A cselekvésről való elmélkedéstől a cselekvésen való reflexióig” - vebinar 

 Dátum és helyszín: 2022.03.14., 2022.03.21.,2022.03.23. 

 Intézményünkből részt vett: Bús Szuzanna, zabos Adrienn 

 

 „Reflexió, mint a személyes és professzionális fejlődés része” – kerekasztal beszélgetés 

 Dátum és helyszín: 2022.03.21., Szabadka 

 Szervező: Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete 

 Intézményünkből részt vett: Körmöci Valéria, Dognár Mónika, Kovács Gyólay Tímea, Veselinov 

Zsuzsanna, Apró Bagi Anikó, Márta Ottília, Szlivka Sándor Melinda, Szűcs Tamara, Vadász Kornélia, 

Bicskei Zöldi Rita, Zabod Adrienn, Bús Szuzanna, Szeles Viktória, Pilisi Zsuzsanna, Dejanović 

Dragana, Lončar Sanja, Csikós Lili 

 

 „A fenntartható fejlődésre nevelés a korai tanulásban” - vebinar 

 Dátum és helyszín: 2022.03.31. 

 Szervező: „Zaigrani” pályázat 

 

 Intézményünkből részt vett: Bús Szuzanna, Zabos Adrienn, Szűcs Tamara, Bohata Pósa Zsanett, 

Katanics Erzsébet, Bicskei Zöldi Rita, Vadász Kornélia, Rácz Nagy Tünde, Dejanović Dragana, 
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Vázsonyi Ágota, Pósa Orsolya, Apró Bagi Anikó, Márta Ottília, Szlivka Sándor Melinda, Cseszkó 

Beáta, Sőreg Anita, File Acsai Anett, Tóth Szabó Tünde, Huszár Hermina, Huszár Ildikó, Dancsó Éva, 

Kovács Gyólay Tímea, Dognár Mónika, Juhász Szécsi Viktória, Veselinov Zsuzsanna, Móra Ildikó, 

Petrovity Ágnes 

 

 

2022. április:  

 

 „Pasoš“ tanuláshoz - vebinar 

 Dátum és helyszín: 2022. 04.04. 

 Szervező: Unicef 

 Intézményünkből részt vett: Szűcs Tamara, Vadász Kornália, Bicskei Zöldi Rita, Katanics Erzsébet, 

Rácz Nagy Tünde, Dejanović Dragana, Pósa Orsolya, Vázsonyi Ágota, Bohata Pósa Zsanett, Zabos 

Adrienn, Bús Szuzanna 

 

 „Kapcsolatok kiépítése, mint a változásokra való ösztönzés a nevelő – oktató gyakorlatban” - 

konferencia 

 Dátum és helyszín: 2022. 04.14 – 17. 

 Szervező: Szerbiai Óvodapedagógusok Egyesülete 

 Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolja, Dejanović Dragana, Lončar Sanja 

 

2022. május:  

 

 „II. Nemzetközi tanulási projekt – Inspiráló környezet a játékhoz és az integrált tanuláshoz” – 

online projekt 

 Dátum és helyszín: 2022.05.01. – 6 hét 

 Szervező: „Növekedjünk” Egyesület - Kumane 

 Intézményünkből részt vett: Lončar Sanja 

 

 „Reflexió, mint a személyes és professzionális fejlődés része” – kerekasztal beszélgetés 

 Dátum és helyszín: 2022.05.20. 

 Szervező: Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete 

 Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya, Körmöci Valéria, Bata Magdolna, Dukai Tímea, Piri 

Márta, Sőreg Anita, File Acsai Anett, Cseszkó Beáta, Tóth Szabó Tünde, Huszár Hermina, Frank Sörös 

Melinda, Juhász Anita, Bite Zsinka Andrea, Rácz Nagy Tünde, Pósa Orsolya, Bohata Pósa Zsanett, 

Trbović Kristina, Huszár Ildikó, Dancsó Éva, Móra Ildikó, László Enikő, Lončar Sanja, Vadász 

Kornélia, Bús Szuzanna, Zabos Adrienn 

 

 „Kutyaterápia  és robotika - előadás 

 Dátum és helyszín: 2022.05.20. 

 Szervező: Szeged, „Szeged és térsége Bárczi Gusztáv EGYMI” 

 Intézményünkből részt vett: Körmöci Valéria, Rácz Nagy Tünde, Katanics Erzsébet, Bicskei Zöldi 

Rita, Vadász Kornélia, Szűcs Tamara, Zabos Adrienn, Trbović Kristina, Pósa Orsolya, Bohata Pósa 

Zsanett, Bata Magdolna, Dukai Tímea, László Enikő, Juhász Anita, Kovács Gyólay Tímea, Dognár 

Mónika 

 „A gyerek, mint kutató – az óvoda és a család küldetése” - vebinar 

 Dátum és helyszín: 2022.05.26. 
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 Szervező: Unicef - Szerbia 

 Intézményünkből részt vett: Ábrahám Edit, László Enikő, Juhász Anita 

 

 

2022. június:  

 

 „A cselekvésről való elmélkedéstől a cselekvésen való reflexióig” - vebinar 

 Dátum és helyszín: 2022.06.02., 2022.06.06. 

 Intézményünkből részt vett: Bús Szuzanna, Zabos Adrienn 

 

 

 „Az IKT eszközök alkalmazása az iskoláskor előtti intézményben” – szakmai összejövetel 

 Dátum és helyszín: 2022.06.09. 

 Szervező: Vajdasági Pedagógiai Intézet 

 Intézményünkből részt vett: Dejanović Dragana, Lončar Sanja 

 

 „Továbbképzés az iskoláskor előtti intézmények önértékeléséről” - továbbképzés 

 Dátum és helyszín: 2022.06.30. 

 Szervező: Európai politikai Központ 

 Intézményünkből részt vett: Lončar Sanja, Trbović Kristina 

 

2022. augusztus:  

 

 „26. Szabadkai Nyári Akadémia” – 24 pontos akkreditált szakmai képzés 

 

Dátum és helyszín: 2022.08.08. – 11., Szabadka 

Szervező: Észak – bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 

      Intézményünkből részt vett: Halász Sára, Vajda Petronella, Oláh Anasztázia, Trbović Kristina 

 

 

 „Együttműködés és kommunikáció az oktató – nevelői munka eredményességének záloga”  – 8 

pontos akkreditált szakmai képzés 

 Dátum és helyszín: 2022.08.29., Magyarkanizsa 

 Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus továbbképző Központ 

 Intézményünkből részt vett: Rövid Ilona, Ábrahám Edit, László Enikő, Juhász Anita, Szeles Viktória, 

Pilisi Zsuzsanna, Halász Sára, Šećerov Brigitta, Piri Márta, Veselinov Zsuzsanna, Kovács Gyólay 

Tímea, Móra Ildikó, Petrovity Ágnes, File Acsai Anett, Huszár Hermina 

 

A tanév folyamán több alkalommal mini – ülések szervezése a magyarkanizsai Gyöngyszemeink 

óvodában a „Felrepülés évei” – új óvodai alapprogram alkalmazásáról, kerekasztal beszélgetések a 

„Fészek - Jezgro” óvoda óvónői, vezetőség és szakmunkatársak között. 

 

 

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 
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írtuk le. Ebben a részben azokat a képzéseket, előadásokat soroljuk fel, amelyeken a vezetői és 

adminisztratív személyzet vett  részt. 

 

2021. szeptember:  

 

 Erasmus + partnertalálkozó a Nagykanizsai és Szentegyházi partnerekkel 

Dátum és helyszín: 2021.09.02.-04., Magyarkanizsa 

 

 Művelődési és Oktatási Tanács Ülés 

       Dátum és helyszín: 2021.09.23., Magyarkanizsa 

 

 Vackor Óvoda Igazgatótanács ülése 

       Dátum és helyszín: 2021.09.24., Szabadka 

 

 Községi Képviselő - Testület ülése – évi jelentés és évi terv elfogadása 

Dátum és helyszín: 2021.09.30., Magyarkanizsa 

 

 

2021. október:  

 Magyarkanizsa Község 2022-2030. Fejlesztési tervének kidolgozásával kapcsolatos műhelymunka 

Dátum és helyszín: 2021.10.01., Magyarkanizsa 

 

 Pénzügyi Vezetés és Ellenőrzés – FUK rendszer - továbbképzés 

Dátum és helyszín: 2021.10.13., Magyarkanizsa 

 

 Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének ülése 

Dátum és helyszín: 2021.10.13., Magyarkanizsa 

 

 Magyarkanizsa Község Igazgatóinak Aktívája 

Dátum és helyszín: 2021.10.13., Magyarkanizsa 

 

 Községnapi ünnepi rendezvénysorozat 

Dátum és helyszín: 2021.10.20. – 22., Magyarkanizsa 

 

 Továbbképzés igazgatók és titkárok részére 

Dátum és helyszín: 2021.10.24 - 27., Vrnjačka Banja 

 

 

2021. november:  

 

 Továbbképzés Újvidéken – energetikai hatékonyság 

Dátum és helyszín: 2021.11.03., Újvidék 

 

 Észak-Bánáti Oktatási Körzetbeli Óvodák Igazgatóinak aktívája 

Dátum és helyszín: 2021.11.04., Kikinda 

 

 Pedagógiai Akadémia 

Dátum és helyszín: 2021. 11. 05., Magyarkanizsa 

 

 Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének szervezésében Pedagógus bál 

Dátum és helyszín: 2021.11.05., Magyarkanizsa 
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 Vajdasági Óvodapedagógus Egyesület évi ülése 

Dátum és helyszín: 2021.11.25., Újvidék 

 

2021. december: 

 

 Vackor Óvoda Igazgatótanács ülése 

Dátum és helyszín: 2021.12.01., Szabadka 

 

 Magyarkanizsa Község 2022-2030. Fejlesztési tervének kidolgozásával kapcsolatos műhelymunka 

Dátum és helyszín: 2021.12.02., Magyarkanizsa 

 

 Vackor Óvoda Igazgatótanács ülése 

Dátum és helyszín: 2021.12.16., Szabadka 

 

 Rákóczi Szövetség és Magyar Nemzeti Tanács könyv és csokoládé átadása 

Dátum és helyszín: 2021.12.21-22., Magyarkanizsa Község 

 

 Részvétel a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottság Ülésein az első félév folyamán több 

alkalommal. 

 

 

2022. március: 
 

 Iskolanapi rendezvény az Oromhegyesi Arany János Általános Iskolában 

Dátum és helyszín: 2022.03.02., Oromhegyes 

 

 Falunap Horgoson 

Dátum és helyszín: 2022.03.11., Horgos 

 

 Március 15. – megemlékezés Magyarkanizsán és Oromon 

Dátum és helyszín: 2022.03.14., Magyarkanizsa, Orom 

 

 Kerekasztal beszélgetés a „Felrepülés évei – új alapprogram alkalmazásáról” - Magyar Nemzeti Tanács 

szervezésében 

Dátum és helyszín: 2022.03.22., Szabadka 

 

 

2022. április: 

 

 Vackor Óvoda Igazgatótanács ülése 

Dátum és helyszín: 2022.04.08., Szabadka 

 

 Algyői Óvoda látogatása 

Dátum és helyszín: 2022.04.12., Algyő 

 

 Továbbképzés Vrnjačka Banjan 

Dátum és helyszín: 2022.04.14 - 17. 

 

 Erasmus + partnertalálkozó a Nagykanizsai és Szentegyházi partnerekkel 

Dátum és helyszín: 2022.04.21.-24., Nagykanizsa 

 

 Öko - nap 
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Dátum és helyszín: 2022.04.29., Adorján, Oromhegyes, Orom, Tóthalu, Velebit 

 

 

2022. május: 
 

 Főóvónők ülése 

      Dátum és helyszín: 2022.05.05. 

 

 Tata testvérváros – Furfang pályázat ajándék átadó ünnepség - Cnesa 

      Dátum és helyszín: 2022.05.09., Magyarkanizsa 

 

 Továbbképzés Vrdniken 

      Dátum és helyszín: 2022.05.11 -13., Vrdnik 

 

 Színjátszó Találkozó Kishegyes 

      Dátum és helyszín: 2022.05.18., Kishegyes 

 

 Vackor Óvoda Igazgatótanács ülése 

Dátum és helyszín: 2022.05.19., Szabadka 

 

 Kerekasztal beszélgetés a „Felrepülés évei – új alapprogram alkalmazásáról” - Magyar Nemzeti Tanács 

szervezésében 

Dátum és helyszín: 2022.05.20., Szabadka 

 

 Tavaszi gyermeknap Horgoson 

Dátum és helyszín: 2022.05.21., Horgos 

 

 Főóvónők ülése 

Dátum és helyszín: 2022.05.30., Magyarkanizsa 

 

 

2022. június: 

 

 Erasmus + partnertalálkozó a Nagykanizsai és Szentegyházi partnerekkel 

Dátum és helyszín: 2022.06.01 - 05., Szentegyháza 

 

 Vendégszereplés a magyarkanizsai INFO - Televízióban 

Dátum és helyszín: 2022.06.09., Magyrakanizsa 

 

 Erasmus + partnertalálkozó a Nagykanizsai és Szentegyházi partnerekkel 

Dátum és helyszín: 2022.06.27.-30., Nagykanizsa 

 

 

2022. július: 

 

 Kanizsa Feszt 

     Dátum és helyszín: 2022.07.8-9., Magyarkanizsa 

 

 Magyarkanizsa Község Igazgatóinak Aktívája 

     Dátum és helyszín: 2022.07.8., Magyarkanizsa 

 

 Magyar Nemzeti Tanács ülése 

     Dátum és helyszín: 2022.07.11., Szabadka 
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 Pedagógus Tábor a Rákóczi Szövetség szervezésében 

     Dátum és helyszín: 2022.07.17 - 22., Sátoraljaújhely 

 

 

2022. augusztus: 

 

 Észak – Bácskai Magyar Óvodapedagógus Egyesület – Nyári Akadémia megnyitója 

     Dátum és helyszín: 2022.08.08., Szabadka 

 

 Szent – István Ünnepség Magyarkanizsán 

     Dátum és helyszín: 2022.08.20. – 21., Magyarkanizsa 

 

 Magyarkanizsa Község Igazgatóinak Aktívája 

     Dátum és helyszín: 2022.08.25., Magyarkanizsa 

 

4.3 4.3 Szakmai folyóiratok, újságok 

 

 Óvodai nevelés – havi óvodapedagógiai folyoirat, minden óvodaépületnek 

 Ekolist – ökölógiai folyoirat, a központi és az oromhegyesi óvodának 
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5 JELENTÉS  INTÉZMÉNYI SZERVEK MUNKÁJÁRÓL  A   2021/2022 
-ES TANÉVBEN 

 

5.1 Jelentés az Igazgatótanács munkájáról 
 

1. ülés – 2021.09.10-én: 

 Az előző ülés jegyzőkönyvének  elfogadása 

 A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény munkájáról szóló Évi jelentés elfogadása a 

2020/2021-es munkaévre 

 Az Igazgató jelentésének elfogadása a 2020/2021-es munkaévre  

 Az inklúzív oktatás megvalósulásáról szóló jelentés elfogadása a 2020/2021-es munkaévben 

 A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény munkájáról szóló Évi tervének meghozatala a 

2021/2022-es munkaévre 

 A 2020/2021-es munkaévi Szakmai Fejlesztési Terv végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 

 Az Intézmény 2020/2021-es Önértékelési jelentésének elfogadása 

 A 2020/2021-es munkaévi  Megelőzési program megvalósításáról szóló jelentés elfogadása  

 A 2021/2022-es munkaévre vonatkozó Megelőzési program elfogadása 

 A Szerb Köztársaság költségvetésének előkészítéséről szóló pénzügyi terv megállapítása 

 A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Iskoláskor Előtti Programjának meghozatala 

 Kérdések és javaslatok 

 

2. ülés – 2021.10.15-én: 

 Az előző ülés jegyzőkönyvének  elfogadása 

 Határozati javaslat a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgató megbízatásának lejárta  

miatt történő megszüntetéséről 

 Határozati javaslat, hogy a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatójának 

megválasztásáról megszületett döntés, és az igazgató hivatalba lép 

 A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény saját bevételeinek megszerzésére és felosztására 

vonatkozó szabályzat meghozatala 

 Határozati javaslat a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti  Intézmény fejlesztési tervezés szaktestület 

tagjainak kinevezéséről 

 Kérdések és javaslatok 

 

3. ülés – 2021.11.30-án: 

 Az előző ülés jegyzőkönyvének  elfogadása 

 A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Fejlesztési Tervének meghozatala a 2022.01.01-től 

2026.12.31-ig terjedő időszakra 

 Határozathozatal a leltározásról a 2021.12.31-i  állásal és a leltári bizottság tagjainak kinevezéséről 

 Kérdések és javaslatok 

 

4. ülés – 2022.01.31-én: 

 Az előző ülés jegyzőkönyvének  elfogadása 

 Az Intézmény 2021-es évi Pénzügyi jelentésének elfogadása 

 Az Intézmény 2022-es évre szóló Pénzügyi tervének meghozatala 

 Az Intézmény 2021/2022 –es Félévi jelentésének elfogadása 

 Az Igazgató 2021/2022-es munkaév I. félévi munkájáról szóló jelentésének elfogadása 

 A 2022-es évre szóló Közbeszerzési terv meghozatala 

 A 2021.12.31-i állás szerinti leltári összeírásról szóló Jelentés elfogadása 

 A 2018-tól 2021.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó Fejlesztési Terv végrehajtásáról szóló Jelentés 

elfogadása – a 2021. évre  kitűzött célokra  
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 Kérdések és javaslatok 

 

5.2   Jelentés a Szülői Tanács munkájáról 

 

1. ülés – 2021. szeptember 9-én: 

 A Szülői Tanács tagok mandátumának hitelesítése a 2021/2022-es tanévre 

 A Szülői Tanács elnökének és helyettesének kiválasztása 

 A Szülői Tanács képviselőjének és helyettesének megválasztása a Helyi Szülői Tanácsba   

 A Szülői Tanács képviselőjének választása az Önértékelési Szakcsapatba a 2021/2022-es tanévre 

 A Szülői Tanács képviselőjének választása a kötelező szakcsapatokba a 2021/2022-es tanévre 

 A Gyöngyszemeink I.E.I. munkájáról szóló Évi jelentés ismertetése a 2020/2021-es munkaévre 

 A Gyöngyszemeink I.E.I. Munkaévi tervének ismertetése a 2021/2022-es munkaévre 

 Az Igazgató 2020/2021-es munkaévre szóló jelentésének ismertetése 

 Az Intézmény 2020/2021-es munkaévi Önértékelési jelentésének ismertetése  

 A 2020/2021-es munkaévi  Megelőzési program megvalósításáról szóló jelentés ismertetése      

 A 2020-as évre vonatkozó Fejlesztési Terv megvalósításáról szóló jelentés ismertetése 

 A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Iskoláskor Előtti Program javaslatának ismertetése 

 Határozathozatal a gyermekek biztosításáról a 2021/2022-es tanévben 

 Higiéniai- és rajzcsomag árának jóváhagyása a 2021/2022-es tanévben  

 Határozathozatal a havi kultúrprogramok áráról a 2021/2022-es tanévben 

 Információk a gyermekek fényképezésének feltételeiről 

 Kérdések és javaslatok 

 

2. ülés – 2022. május 26- án: 

 A Gyöngyszemeink I.E.I. munkájáról szóló Félévi jelentés ismertetése a 2021/2022-es munkaévre 

 Az Igazgató 2021/2022-es Félévi munkájáról szóló jelentésének ismertetése  

 A 2018-tól 2021.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó Fejlesztési Terv végrehajtásáról szóló Jelentés 

ismertetése – a 2021. évre  kitűzött célokra 

 A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Fejlesztési Tervének ismertetése a 2022.01.01-től 

2026.12.31-ig terjedő időszakra 

 A gyermekek félnapos kirándulásainak jóváhagyása a 2021/2022-es munkaévben  

 Információk a gyermekek kiegészítő programjáról – úszás oktatása 

 Tájékoztatás az Intézményben történő újításokról és munkálatokról        

 Válaszok az előző ülésen feltett kérdésekre 

 Kérdések és javaslatok 

 

 

5.3 Jelentés a Nevelő-oktatói Tanács munkájáról 

 

1. ülés - 2022. јanuár 11-én:  

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása 

2. Az I. félév nevelő-oktatói munkájának elemzése  

3. Az Igazgató a 2021/2022-es tanév I. félévi munkájáról szóló jelentésenek ismertetése és 

elfogadása 

4. Az Inkluzív oktatás kíséréséről és megvalósulásáról szóló jelentés ismertetése és elfogadása 

5. Tájékoztatás az új Szakmai továbbképzesekről szóló Szabályzatról 

6. Különfélék: 

1) Képzőművészeti anyag ára a II. félévre – 1200 dinár 
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2) Tisztasági csomag ára a II. félévre – 500 és 700 dinár 

3) Tájékoztató a kultúrprogramról – január, február (farsang) 

 

 

2. ülés - 2022. június 24-én:  

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása 

2. Tájékoztató a 2022/2023-as iskolaévre beiratott gyermekek létszámáról 

3. Szakaktívák működéséről szóló jelentések elfogadása a 2021/2022-es munkaévben – a  szakaktíva 

vezetők beszámolója  

4. Jelentés elfogadása az inkluzív oktatás kiséréséről és megvalósulásáról 2021/2022-es tanév II. 

félévében 

5. Beszámoló elfogadása a Közlekedési versenyről 

6. Családi Nap – beszámoló 

7. Kanizsa Feszten való részvétel – beszámoló 

8. Szent – István Nap / Újkenyér – Ünnepen való részvétel 

9. Tájékoztató a nyári szünidőben szervezett képzésekről: 

 Nyári akadémia – Észak Bácskai Pedagógusok Egyesülete 

10. Egyéb: 

- Szakvizsgára való jelentkezés 

 

3 ülés - 2022. augusztus 25-én: 

 Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása 

 Javaslattétel a csoportok beosztásra 

 A Gyöngyszemeink I.E.I. 2021/2022-es munkaévről szóló jelentés elfogadása 

 Jelentés a 2021/2022-es évi Szakmai továbbképzések megvalósulásáról 

 A Gyöngyszemeink I.E.I. Igazgatójának jelentése a 2021/2022-es tanév munkájáról, ismertetése és 

elfogadása 

 Az Intézmény 2021/2022-es munkaévi Önértékelési jelentésének megvitatása 

 A megkülönböztetés és megkülönböztető magatartás megelőzésére, valamint a személy jó 

hírnevének, becsületének vagy méltóságának sértésére irányuló program végrehajtásáról szóló 

jelentés megvitatása a 2021/2022-es munkaévben 

 A Gyöngyszemeink I.E.I. 2022/2023-as Évi munkaterv megvitatása 

 Javaslat elfogadása a 2022/2023-as munkaév Szakmai továbbképzések tervére 

 Szakaktívák megalakítása és aktívavezetők kiválasztása a 2022/2023. tanévre  

2. Az alkalmazottak képviselőinek kiválasztása a kötelező csapatokba: 

1. A gyermeknek kisegítő támogatást nyújtó csapat, 

2. A hátrányos megkülönböztetéstől, az erőszaktól, a bántalmazástól és elhanyagolástól való 

védelemmel foglalkozó csapat, 

3. Az önértékeléssel foglalkozó csapat, 

4. Az Intézmény minőségének és fejlesztésének biztosításával foglalkozó csapat, 

5. A szakmai továbbképzéssel foglalkozó csapat, 

6. Pedagógiai kollégium 

7. A Fejlesztési terv kidolgozásával foglalkozó csapat 

8. Kovid 19 csapat 

 Szülői Tanács tagok választásának szükségessége 

 Határozat a főóvónők kinevezéséről épületenként a 2022/2023-as tanévben 
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 Tájékoztató gyermekek balesetbiztosításáról 

 A képzőművészeti és tisztasági csomag árának meghatározása 

 A napló és egyéb dokumentumok kiosztása  

 Különféle (kérdések és javaslatok) 

 

5.4 Jelentés a szakcsoportok munkájáról a 2021/2022-es tanévben 

 Szakaktíva négy alkalommal volt megtartva a tanév folyamán. 

 A Pedagógiai kollégium négy ülést tartott. 

 A Feladatlapok kiválasztásáért felelős bizottség egy ülést tartott. 

 Az Inkluzív oktatásért felelős szakcsapat négy ülést tartott. 

 Az étkeztetésért felelős szakcsapat egy ülést tartott. 

 Az Önértékelési szakcsapat két ülést tartott. 

 Az Intézmény szakmai fejlődéséért felelős csapat két ülést tartott. 

 

5.5 Jelentés a szakmunkatárs – pszichológus 2021/2022. évi munkájáról 

 

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 

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 

 

5.6 Jelentés a szakmunkatárs –logopédus 2021/2022. évi munkájáról 

 

A szakmunkatárs – logopédus 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 

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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5.7. Jelentés az inkluzív oktatás kíséréséről és megvalósulásáról a 2021/2022-es tanévben 

 Az Inkluzív oktatásért felelős csapat állandó tagjai Körmöci Valéria igazgatóhelyettes, Bús Szuzanna 

pszichológus és Zabos Adrienn logopédus , az időszakos tagok pedig azok az óvónők akik csoportjába 

egyéni oktatási terv szerinti fejlesztésben részesülő gyermek nevelése és oktatása valósul meg.  

Az Inkluzív oktatásért felelős csapat üléseiről jegyzőkönyvek vannak vezetve. Ezeken az üléseken az 

óvónők és a szakmunkatársak ajánlatot tettek az egyéni oktatási tervek kidolgozására az egyéni felmérések, 

a megfigyelések és a gyermekek fejlődését és előrehaladását kísérő lapok alapján valamint az óvónőkkel 

való konzultációk alapján. 

Az egyéni oktatási terv dokumentációi valamint a szakcsapat üléseiről készült jegyzőkönyvek az 

intézmény pszichológusánál vannak tárolva elektronikus és írott formában.  

A 2021/2022-es tanév második félévében 8 gyermek esetében készült egyéni oktatási terv.   

 Az iskolaelőkészítős csoportokban egy gyermeknél van érvényben Egyéni oktatási terv. 

 A fejlesztő csoportban 7 gyermek esetében van érvényben Egyéni nevelési – oktatási terv. 

 Egyénre szabott munkamódszer 10  gyermek esetében van kidolgozva. 

 

Az Inkluzív oktatással megbízott csapat a 2021/2022-еs tanévben négy ülést tartott, 2021.10.01-én, 

2021.12.23-án, 2022.04.04-én és 2022.06.21-én. Ezeken az üléseken megtörtént a javaslat az Egyéni 

fejlesztési – oktatási tervre való jog megállapítására valamint az EFT értékelése.  

14 gyermek esetében történt iskolahalasztás, mely a  Tárcaközi bizottság jóváhagyására vár. 

 

 

5.8. A megkülönböztetés és megkülönböztető magatartás megelőzésére, valamint a 

személy jó hírnevének, becsületének vagy méltóságának sértésére irányuló program 

végrehajtásáról szóló jelentés, a 2021/2022-es tanévről 

 
Eredmény – mi valósult meg Felelősök     Idői dinamika Valóság ellenőrzése-

dokumentumok, 

bizonyítékok 

Intézmény szinten megalakult a 

hátrányos megkülönböztetéstől, az 

erőszaktól, a bántalmazástól és 

elhanyagolástól való védelemmel 

foglalkozó csapat. 

Igazgató Augusztus Jegyzőkönyv 

A megkülönböztetés és 

megkülönböztető magatartás 

megelőzésére, valamint a személy 

jó hírnevének, becsületének vagy 

méltóságának sértésére irányuló 

programmal foglalkozó csapat 

elkészítette az évi tervét 

2021/2022-es tanévre.  

A hátrányos 

megkülönböztetéstől, 

az erőszaktól, a 

bántalmazástól és 

elhanyagolástól való 

védelemmel 

foglalkozó csapat 

Augusztus A megkülönböztetés és 

megkülönböztető 

magatartás 

megelőzésére, valamint 

a személy jó 

hírnevének, 

becsületének vagy 

méltóságának sértésére 

irányuló program – 

2021/2022-es tanévre 

Ismertetve lett a megelőző program 

a: Nevelő – oktató Tanáccsal, 

Szülői Tanáccsal és az Igazgató 

Tanáccsal. 

A hátrányos 

megkülönböztetéstől, 

az erőszaktól, a 

bántalmazástól és 

elhanyagolástól való 

védelemmel 

foglalkozó csapat 

Augusztus 

Szeptember 

Október 

Jegyzőkönyv 
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Biztosított a gyermekek állandó 

felügyelete. 

Ki lett függesztve a magatartási 

kódex minden csoportszobába és a 

házirend ismertetve lett. 

A hátrányos 

megkülönböztetéstől, 

az erőszaktól, a 

bántalmazástól és 

elhanyagolástól való 

védelemmel 

foglalkozó csapat 

Az év folyamán Mindennapos 

bepillantás 

Magatartási kódex 

Házirend 

A Gyermekhét mottója   

"Mindannyian egyenlőek vagyunk, 

és együtt megváltoztathatjuk a 

világot"  alapján minden iskola - 

előkészítős csoportban 

műhelymunkák valósultak meg  

az erőszak megelőzése, az 

elfogadás, a tolerancia és a tisztelet 

légkörének megteremtése és 

ápolása érdekében.  

A program célja az elfogadás, a 

tolerancia és a tisztelet légkörének 

megteremtése és ápolása volt, ahol 

a gyerekek játékos környezetben, 

tapasztalati tanulás útján 

sajátították el és érzékelhették a 

különbséget a negatív és pozitív 

kommunikáció között. Célunk volt, 

hogy a gyerekek elsajátítsák az 

erőszakmentes kommunikáció 

alapvető készségeit, megtanulják 

konstruktívan megoldani a 

nézeteltéréseket és konfliktusokat, 

és aktív részeseivé váljanak az 

oktatási folyamatnak.  

 

Óvónők 

Szakmunkatársak 

Gyermekhét Gyermekrajzok, 

gyermek munkák, 

plakátok 

Az óvónők és a szakmunkatársak 

felől beszélgetések és 

műhelymunkák valósultak meg a 

gyermekekkel, valamint plakátok 

készültek a témában. 

Óvónők 

Szakmunkatársak 

Gyermekhét Óvónők és 

szakmunkatársak 

munkanaplói 

Plakátok 

A szülők bevonása a megelőző 

tevékenységekbe – szülő 

értekezleteken keresztül. 

Óvónők 

Szakmunkatársak 

Az év folyamán, 

szükség esetén 

Munkanapló 

Együttműködés az Egészségházzal 

és a Szociális Központtal a 

megelőző programok végrehajtása 

céljából. 

A hátrányos 

megkülönböztetéstől, 

az erőszaktól, a 

bántalmazástól és 

elhanyagolástól való 

védelemmel 

foglalkozó csapat 

Az év folyamán, 

szükség esetén 

Jegyzőkönyv 

Egyéni tanácsadások 

megvalósultak. 

Óvónők 

Szakmunkatársak 

Az év folyamán, 

szükség esetén 

Jegyzőkönyv 

Családon belüli erőszak gyanúja 

esetén a megfelelő eljárás 

A hátrányos 

megkülönböztetéstől, 

Az év folyamán, 

szükség esetén 

Jegyzőkönyv 
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megtörtént. az erőszaktól, a 

bántalmazástól és 

elhanyagolástól való 

védelemmel 

foglalkozó csapat 

Az intézkedések nyomonkövetése 

és értékelése. 

A hátrányos 

megkülönböztetéstől, 

az erőszaktól, a 

bántalmazástól és 

elhanyagolástól való 

védelemmel 

foglalkozó csapat 

Az év folyamán, 

szükség esetén 

Jegyzőkönyv 

Dokumentációk összegyűjtése, 

nyilvántartása, és az adatok 

titkosságának biztosítása. 

A hátrányos 

megkülönböztetéstől, 

az erőszaktól, a 

bántalmazástól és 

elhanyagolástól való 

védelemmel 

foglalkozó csapat 

Az év folyamán Jegyzőkönyv 

A megelőző program és a csapat 

munkájának az értékelése 

megtörtént. 

A hátrányos 

megkülönböztetéstől, 

az erőszaktól, a 

bántalmazástól és 

elhanyagolástól való 

védelemmel 

foglalkozó csapat 

Június Megelőző program 

jelentése, amely 

megkülönböztetés és 

megkülönböztető 

magatartás 

megelőzésére, valamint 

a személy jó 

hírnevének, 

becsületének vagy 

méltóságának sértésére 

irányul. 

 

 
 

6 KAPCSOLATAINK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK A 2021/2022-ES 
TANÉVBEN 

 

6.1 Együttműködésünk a családdal 

 

A 2021/2022-es tanévben a következő formákban működtünk együtt a szülőkkel: 

 Szülői értekezlet – 4 alkalommal minden tagozaton szülői értekezletet tartottak az óvónők a 

következő időbeli elosztásban: 

2021. szeptember: tájékoztató jellegű, az óvodai és családi nevelés összeegyeztetéséről, tagok 

kijelölése a Szülői Tanácsba. 

2022. január - február a csoportban felmerülő problémák megoldására választott témával. 

2022. március: a „Felrepülés évei” – új óvodai nevelő – oktató alapprogram ismertetése, 

projektek bemutatása 

2022. 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, logopédusa és prevenciós egészségügyi nővére.  
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 Napi találkozás és fogadóóra az óvónővel - hazainduláskor a szülőnek lehetősége van az óvónővel 

beszélni néhány szót. 

 Értesítés hirdetőtáblán, az intézmény honlapján. 

 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 2021/2022-es tanévben számos szervezettel, 

intézménnyel tartott fenn kapcsolatot. Ebben a tanévben intenzíven és eredményesen együttműködtünk а 

magyarkanizsai Szociális központtal, a Vöröskereszttel és az Együtt Veled Értük Értelmi és Testi 

Fogyatékosok Érdekeit Védő és Segítő Egyesülettel. 

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):     

 Az iskolaérettség ellenőrzését a község Általános Iskoláinak szakemberei végezték. Az iskolai 

alkalmasság mérése kapcsán az ehhez szükséges adatokat az óvoda az iskolák rendelkezésére 

bocsátotta.  (2022. június) 

 Szakmai konzultációk az Általános Iskola és a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 

szakemberei között. 

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 

 

 Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete (Udruženje vaspitača Vojvodine) - ennél az egyesületnél 

Intézményünk minden óvónője tagsággal rendelkezik. Több aktivitásukon részt vettünk. 

 

 Észak – bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete - ennél az egyesületnél Intézményünk minden 

óvónője tagsággal rendelkezik.  

 

 Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete – részt vettünk szinte minden aktivitásán 

 

 Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete  

6.2.3 Egyéb intézményekkel 

 

 Magyarkanizsa Község Önkormányzata – folyamatos kapcsolatban voltunk alapítónkkal. Több 

beruházást finanszíroztak (részletesen, tételesen a 2-es szövegrészben).  

 Magyar Nemzeti Tanács által szervezett továbbképzések. 

 Vajdasági Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzések. 
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 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. 

 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.  

 A Vöröskereszt a rászoruló gyermekek képzőművészeti eszközeit biztosította.   

 A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat rendszeresen szépítette épületeink környékét, 

dísznövényeket biztosított és a biztonság érdekében intézményünk fáit lombtalanították. 

 A „József Attila” Könyvtár online versmondó találkozóján való részvétel. 

 Együttműködés a nagykanizsai Központi óvodával és a szentegyházi Mártonffy János Általános Iskola 

és Nárcisz Napközi Otthonnal az Erasmus + , LIFE – Környezeti Mozgóprogram gyermekeknek és a 

KULCS – Kompetinciák, Utak, Lehetőségek nemzetközi Csapatmunkában programok keretein belül. 

 

 

 

 

A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti                P.H.                 A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti 

          Intézmény igazgatója                                                       Intézmény Igazgatótanácsának elnöke 
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