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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 törvények), 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
2018.09.06 -án megtartott ülésén elfogadja

A Gyöngyszemeink
Iskoláskor Előtti Intézmény
јelentését a 2017/2018-as munkaév munkájáról

1 BEVEZETŐ
A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény a 2017/2018-as tanévben az Intézmény
2017/2018-as 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 2017/2018-as tanévre elfogadott
iskolanaptára szerint dolgozott (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja 26/2017 és 33/2017
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: nasibiseri@kanjiza.rs
HONLAP: www.predskolskakanjiza.edu.rs
TEVÉKENYSÉGI KÓD: 8891
REGISZTRÁLT SZÁM: 08025380

1.2 Elhelyezési formák
A szülők a 2017/2018-as 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)

FÉLNAPOS
TARTÓZKODÁS

ÉPÜLET

Gyöngyszemeink
Magyarkanizsa

Pitypang
Magyarkanizsa

Napsugár
Magyarkanizsa

Napraforgó
Horgos

Százszorszép
Kispiac

Szivárvány
Martonos

Csillagszem
Adorján

Futrinka
Oromhegyes

Lilliput
Orom

Kuckó
Tóthfalu

Bambi
Velebit

ÖSSZESEN:

ELHELYEZÉSI FORMÁK
EGÉSZ NAPOS TARTÓZKODÁS
BÖLCSŐDEI
KOROSZTÁLY
reggeli + uzsonna + ebéd

ÓVODAI
KOROSZTÁLY
reggeli + uzsonna + ebéd

ÖSSZESEN:

uzsonna

reggeli +
uzsonna

-

47

-

66

113

-

67

-

36

103

-

-

40

-

40

-

57

16

44

117

-

35

-

-

35

-

41

-

-

41

27

-

-

-

27

-

28

-

-

28

-

20

-

-

20

-

7

-

-

7

-

8

-

-

8

310

56

27

1.

Táblázat:

146
202

337

539

Elhelyezési formák szerinti, ezen belül étkezési formák szerinti
gyermeklétszám

1.3 Kapacitás kihasználtsága
A 2017/2018-as 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, 31 tagozaton folyt.
Az óvodaépületek befogadóképességének kihasználtsága az elmúlt tanévben nem volt
kiegyenlített, minden óvodaépületben a gyermeklétszám az intézmény kapacitását nem haladta meg.
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)
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ÉPÜLET
Gyöngyszemeink
Pitypang
Napsugár
Napraforgó
Százszorszép
Szivárvány
Csillagszem
Futrinka
Lilliput
Kuckó
Bambi
ÖSSZESEN:
2.

KIHASZNÁLTSÁG
délelőtt
délután
113
103
40
83
34
35
41
27
28
20
7
8
505
34

KAPACITÁS
120
115
75
125
50
50
50
50
50
40
25
750

Táblázat Óvodaépületek férőhelyeinek kihasználtsága 2017/2018-as munkaévben a
kapacitáshoz képest
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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 2017/2018-as 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 2017/2018-as 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:
• Télapócsomagba édesség - 545 csomag
• Játékok – 31 tagozatra
• Játéksarok minden épületben – Magyar Nemzeti Tanács
• Konyharuhák - minden épületben
• Könyvek közlekedésre – minden IE csoport
• Közlekedési verseny résztvevőinek sisak – 40 drb
• Labdák zsinórlabda játékhoz minden IE csoport részére - 10 drb
• Hangszer készlet – Melódia nap – 11 drb
Iroda:
• Papírmegsemmisítő – 1 drb
• Hólánc – 2 drb
• Jégkaparó autókba – 3 drb
• Átjátszó kábel autóhoz – 1 drb
• Ablaktörlő komplet – 1 drb
Gyöngyszemeink épület
• Tányer – 40 drb
• Vágódeszka – 4 drb
• Zászló - 6 drb
• Műfenyő – 1 drb – donációból
• Bútor a csoportszobába – 5 komplett – pályázatból
• Lepedő – 60 drb
• Panó – 3 drb
• Multifunkciós nyomtató HP – 1 drb
Pitypang épület
• Műanyag dobozok – 30 drb donáció
• Tojás szelő – 2 drb
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hámozó – 2 drb
Botmixer – 1 drb
Fém tepsi – 1 drb
Francia kanál – 3 drb
Nagy villa – 1 drb
PVC 10 lit. fedeles – mélyhűtőbe - 10 drb
Műanyag edény kenyérnek – 2 drb
Műanyag doboz 10 lit. – 2 drb
Műanyag doboz 30 lit. – 2 drb
Hússzedő csipesz – 1 drb
PVC vágódeszka – 5 drb
Kancsó 2 lit. – 3 drb
40 m gumicső
Lepedő – 36 drb
Rostfrei tányer – 20 drb
Szemetes csoportszobába – 2 drb
Habverő – 2 drb
Mini hifi Lg – 1 drb - donációból

Napsugár épület
• Bögre – 5 drb
• Tányer – 3 drb
• Kiskanál – 8 drb
• Kanál – 6 drb
• Levesmerő – 3 drb
• Tál – 3 drb
• Kancsó fém – 2 drb
• Zöldség pucoló fém – 1 drb
• Hámozó kés – 2 drb
• Klímaberendezés – 2 drb
• Tuskád – 1 drb
• Kiságy – 10 drb
• Fedeles vödör – 1 drb
• Vasaló – 1 drb
• Kismotrok – 8 drb donációból
Napraforgó óvoda – Horgos
• Szemetes csoportszobákba – 4 drb
• Szemetes nagyobb – 2 drb
• Szemetes 50 lit. a konyhába – 1 drb
• Vízforraló – 1 drb
• Tál – 3 drb
• Vágódeszka – 2 drb
• Mixer – 1 drb
• Krumplihámozó – 1 drb
• Húscsipesz – 1 drb
• Viaszkos terító – 6 m
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fa ketrec a bölcsődébe – 1 drb
Lepedő – 70 drb
LG mini hifi – 1 drb Játszóház
Műanyag fedeles edény – 1 drb
Átfolyós bojler a bölcsődébe – 1 drb
Bútorок csoportszobákba – 5 komplett – donációból
Ablakcsere az egész épületen – pályázatból
Épület festése
Panó – 12 drb
Konzerv nyitó
Műanyag tálca - 10 drb

Százszorszép óvoda – Kispiac
• Hűtőszekrény – 1 drb
• Vasaló – 1 drb
• Porzsák – 5 drb
• Hordozható telefon
Szivárvány óvoda – Martonos
• Rostfrei tányer – 45 drb
• Tojás szelő – 1 drb
• Festés – 2 csoport szoba, folyosó - donácioból
Futrinka óvoda – Oromhegyes
• Nagy PVC edény – 1 drb
• CD rádió – 1 drb
• Hosszabító kábel 3 lyukas – 1 drb
• Vízvezeték javítása
Csillagszem óvoda – Adorján
• Műanyag tálca – 4 drb
• Kis kés – 6 drb
• Kis szemetes - 2 drb
• Rostfrei tányer – 30 drb
• Nyomtató – 1 drb
• Szőnyeg mozsdóba - 2 m
• Levélkaparó – 1 drb
• Hólapát – 1 drb
Kuckó óvoda – Tóthfalú
• Levélkaparó – 1 drb
Lilliput óvoda – Orom
• Sztiropol építő elemek – donáció – Master plast
• Láthatósági mellények – 20 drb donácioból
• Biciklitartó fedő pongyva - donácioból
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Bambi óvoda – Velebit
• CD rádió – 1 drb
• Játékok 17.000,00 din értékben - donácioból
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3 NEVELÉS ÉS OKTATÁS
3.1 A 2017/2018 -as munkaévben végzett nevelő-oktatói munka általános elemzése
Intézményünkben a 2017/2018-as 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 2017/2018-as tanévben művészet területen belül a zeneművészet 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 2017/2018-as év kiemelt aktivitásai:
• 7 tagozat magas színvonalon képviselte intézményünket szemléken, rendezvényeken, ahol
mesedramatizációval, tradicionális tánccal, hagyományőrző népi gyermekjátékokkal léptek fel.
• Hagyományápolás jeles napok és ünnepek felelevenítésével, kiemelten Tóthfaluban, Oromon,
Oromhegyesen, Adorjánon és Horgoson. A hagyományos értékek jegyében karácsonyi és
pünkösdi programban vettek részt az óvodások községszinten.
• 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.
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Zsinórlabda-bajnokság – községi szintű sportrendezvény, mely nyolcadik alkalommal került
megrendezésre az iskola-előkészítős korosztály részére a Gyógyfürdő Sportcsarnokában.
• Közlekedj okosan! – községi óvodai verseny hetedszer került megszervezésre minden
iskolaelőkészítő tagozat csapata részére. A versenyt támogatta a Községi Közlekedésbiztonsági
Bizottság és a Domino játéküzlet.
• 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 Brunszvik Teréz 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
• Gyermekfesztivál Nagybecskereken
Fellépett: Dejanović Dragana és Buš Sandra, Bicskei Zöldi Rita és Szabó Tünde óvónő tagozata a
magyarkanizsai Gyöngyszemeink óvodából, valamint Cseszkó Beáta és Márta Ottília óvónők
tagozata a magyarkanizsai Pitypang óvodából.
Dátum: 2018. április 25.
Helyszín: Nagybecskerek
• Melódia Nap – óvodai gyermekkórusok és zenekarok szemléje
Fellépett: Dejanović Dragana és Buš Sandra óvónők tagozata Magyarkanizsáról, Krstin Tamara
óvónő tagozata Horgosról, Lončar Sanja óvónő tagozat Velebitről, Ábrahám Edit és Rövid Ilona
óvónők tagozata Kispiacról.
Dátum: 2018. május 15.
Helyszín: Magyarkanizsa
Szervező: Gyöngyszemeink I.E.I., Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete
•

XXIV Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozó
Fellépett: Dejanović Dragana és Buš Sandra, Bicskei Zöldi Rita és Szabó Tünde óvónő tagozata a
magyarkanizsai Gyöngyszemeink óvodából, valamint Cseszkó Beáta és Márta Ottília óvónők
tagozata a magyarkanizsai Pitypang óvodából. Szécsi Viktória óvónő tagozata a horgosi
Napraforgó óvodából.
Előadás címe: Játszunk együtt és Húsvétra várva
Dátum: 2018. május 16.
Helyszín: Kishegyes
Szervező: Brunszvik Teréz Óvodapedagógusok Egyesületе

• Óbecsei májusi játékok – Óvodás Színjátszó Találkozó
Fellépett: Bata Magdolna óvónő tagozata az oromi Lilliput óvodából
Előadás címe: A kelekótya kiskakas - mesedramatizáció
Dátum: 2018. május 21.
Helyszín: Óbecse
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Szervező: Labud Pejović Óvoda – Óbecse
• Mesemondó szemle
Részt vettek: minden iskolaelőkészítő tagozatról egy gyermek, óvónője felkészítésében
Dátum: 2018. június 04.
Helyszín: Magyarkanizsa
Szervező: József Attila Könyvtár Magyarkanizsa
• Zsinórlabda bajnokság Debrecen
Részt vettek: Bite Zsinka Andrea és Juhész Anita óvónők tagozatáról hét gyermek
Dátum: 2018. június 18.
Helyszín: Debrecen
Szervező: Eötvös DSE

3.2.2
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Képzőművészeti pályázatokon való részvétel

Ezer esztendő címmel a Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének mesefeldolgozó
rajzpályázatán az iskolaelőkészítős tagozatok vettek részt. 4 еlküldött munka könyvjutalomban
részésült, 5 pedig diplomával lett jutalmazva.
A magyarkanizsai Természetjárók Egyesülette „Zöld útra való” címmel hírdetett
rajzpályázatot, munkáikat 13 tagozat küldte el.
Nemzetközi japán rajzpályázat – Sport témával, 11 tagozatról lettek elküldve munkák.
Visszajelzést nem kaptunk.
Nemzetközi képzőművészeti pályázat – Karácsonyi díszék újrahasznosított anyagokból - 9
tagozat küldte el a munkáját.
Irjál a Télapónak címmel a szerbiai Posta rajzpályázatot hirdetett, melyen óvodás tagozataink
vettek részt. 50 munka elküldésre került, 8 tagozatról. Oklevéllel díjazták.
Egészséges táplákozás pályázat – részt vett 7 tagozat
Az oromi falunapra maketteket készítettek az oromi óvodások.
Karácsonyi kiállítás – gyermekmunkákból, Tóthfaluban.
„Karácsonyi munkák újrahasznosított anyagokból” – Nemzetközi Képzőművészeti
pályázat, Arad, 60 munka elküldésre került, a gyermekek és az óvónők elismervényeket kaptak
Kárpát medencei rajzpályázat – Mesés óvodám : 3 csoport küldte el a munkait, a kispiaci
óvodások második helyezést értek el.
Március 15. „Huszárok” című rajzpályázat.
Intézményünk rajzpályázatot hirdetett az Öko – nap alkalmából „A Föld napja” címmel
melyen óvodás tagozatok vettek részt. Három munka díjazásban részesült.
A vajdasági Rák ellenes Szövetség meghirdetett rajzpályázatára 23 munka került elküldésre.
Nem érkezett visszajelzés.
Az oromiak II. nagy világtalálkozója: „A mi falunk” című rajzpályázatra pályáztak az oromi
gyerekek.
„Rókáné függönye…” Kiskunhalasi rajzpályázat
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3.2.3
•
•
•

Intézményünk rendezvényei

VIII. Zsinórlabda-bajnokság – községi szintű sportrendezvény az iskola-előkészítős
korosztály részére a Gyógyfürdő sportcsarnokában (2018. április 14.)
Közlekedj okosan! – községi óvodai verseny - Intézményünk minden iskola-előkészítő és
vegyes tagozatáról háromtagú csapatok versenyeztek. Helyszín: a magyarkanizsai központi
óvoda közlekedési gyakorló pályája (2018. május 05.).

• Gyöngyszemeink – intézményünk kiemelkedő eredményt elért gyermekfellépéseinek
bemutatása a magyarkanizsai közönség és a szülők számára a CNESA OMI színháztermében
(2018. június 05.)
Jótékonysági óvodai szervezésű programok 2017/2018- ban
• Gyöngyszemeink, Pitypang és Napsugár óvoda - Magyarkanizsa, Guruló gyöngyszemeink kerékpározás (szept. 19.)
• Napraforgó óvóda, Horgos – Karácsonyi kirakodóvásár

3.2.4 Kulturális programok a gyermekek részére – Intézményünk szervezésében
2017. október
• 10. 03. – Gyermekheti program részeként:
„Tigris Péter” színházi előadás (a szabadkai gyermekszínház előadása), Intézményünk 320
óvodás gyermeke számára, а színház épületében, Magyarkanizsán.
„Kacsatojás” színházi előadás, (a szabadkai gyermekszínház előadása), 320 óvodás
gyermeke számára szintén Magyarkanizsán.
„A zene napja” – az alapfokó zeneiskola mini koncertje – Magyarkanizsán, Horgoson,
Adorjánon, Martonoson és Oromon
2017. december
• Bűvész előadása – amit a község összes óvódása megetekintett (december 4 – 6.)
• Télapó-ünnepély Sárkány Lukács közreműködésével, a község minden óvodájában (dec.18 22.)
• Télapó várás a dolgozók gyermekeinek (december 18.).
2018. 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.

3.2.5

Környezetvédelmi, egészségügyi és egyéb akciók, amelyekbe bekapcsolódott
Intézményünk

Környezetvédelmi akciók
• Kupakgyűjtés– folyamatosan
• Száraz komposztálás - minden óvodában
• Kiskertek rendezése, gondozása – minden óvodában
• Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap kampánybán részt vett 5 tagozat
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• Tisztább és zöldebb iskolákért Vajdaságban 2017/2018 – folyamatos projekt év végéig,
vezetői Szeles Viktória és Pilisi Zsuzsanna.
Egészségügyi akciók
• Egészségház látogatása – 2 tagozat
• Elsősegély előadás a Gyermekhét részeként – 8 tagozaton
• Helyes táplálkozás: előadás sorozat az óvoda kezdeményezésére, az Egészségház
közreműködésével, minden tagozaton kivéve a bölcsődés és kiscsoportos tagozatokat
• „Erősítsétek meg a saját sziveteket” előadások a szív világnapja alkalmából az
iskolaelőkészítős csoportokban
• Táplálkozás hónapja – minden tagozaton
• „Mozgással az egészségért” – minden tagozaton
• „Szerbia fut” – minden tagozaton
• Fogápolás hete / Közös fogmosás – minden óvodában
• „Kihívás napja” – minden óvodában
Egyéb aktivitások - növendékeink részvételével
• Vidám délelőtt a Bárka gyermekeivel – 1 csoport
• Őszi levélgyűjtés és komposztálás – 2 csoport
• Madarak és Fák világnapja
• Zeneiskola hangszerbemutatója
• Télapó az óvodában
• Maci nap az óvodában
• Alvós nap az óvodában
• Környezettudatos kert
• Iskolalátogatás: minden iskolaelőkészítős csoport
• Foglalkozás a Dobó Tihamér Képtárban
• Öko – nap: környezettudatos nevelés - környezetvédelemi rendezvény (2018.04.19.) az
adorjáni, oromhegyesi, tóthfalusi, oromi és velebiti óvodások részvételével.
• Pünkösdölő: hagyományápoló rendezvény (2018.05.21.) a horgosi óvodás gyermekek, szülők
és óvónők részvételével.
Egyéb aktivitások - óvónőink részvételével
• Bábfesztivál, Szlovákia – Senec városa szervezésében, fellépet a Bóbita bábcsoport
• Kiskunhalasi óvónők fogadása, intézményünk bemutatása
• Bábfesztivál - Zentán. Szerepeltek a Bóbita és Abrakadabra bábcsoportok (2018. március 24.)
• Az Intézmény óvónőinek alkalomszerű kórusa
• Kézműves csoport aktivitásai
Egyéb aktivitások – szülők részvételével:
• Műhelymunkák szülőkkel, nagyszülőkkel: Márton napi lámpás készítése, karácsonyi
készülődés, mézeskalács sütés és díszítés, fenyődíszítés, fenyődíszek készítése, óvodadíszítés
és ádventi koszorú készítése – 15 tagozaton
• Játéképítő elemek – ajandékozás a „Masterplast” cégtől Oromon
• Munkaakciók a szülőkkel
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3.2.6 Ünnepségek az óvodákban

A 2017/2018-as iskolaévben óvodáinkban a következő ünnepeket ünnepelték meg:
• Első nap az óvodában -14 tagozaton
• Nagyszülők az óvodában - 25 tagozaton
• Gyermekhét (2017. október 2-6.)
• Guruló gyöngyszemeink - 15 tagozaton
• Mihály - napi vásár – Tóthfalu (szeptember)
• Télapóvárás minden óvodában (dec.18-22)
• Ádventi készülődés - Tóthfalu
• Karácsonyi ünnepségek - 11 tagozaton
• Kollektíva nőnapi ünnepségén, Magyarkanizsán – fellépett Dejanović Dragana és Buš
Sandra, Bicskei Zöldi Rita és Szabó Tünde óvónő tagozata a magyarkanizsai
Gyöngyszemeink óvodából, valamint Cseszkó Beáta és Márta Ottília óvónők tagozata a
magyarkanizsai Pitypang óvodából.
• Farsang – minden tagozaton
• 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.
• Testvérnap – egy tagozaton

3.2.7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Óvodán kívüli, alkalomszerű fellépések községi rendezvényeken, egyéb
Szüreti napok Horgoson - a helyi óvodások 3 tagozatról
Kukorica nap Tóthfaluban - 1 tagozat
Európa zászló átadása a magyarkanizsai műveszetek házában – 3 tagozat
Napsugaras ősz – 3 tagozat, tóthfalusi, oromi és martonosi óvodások
Karácsonyi koncerten - fellépet 6 tagozat (Horgos)
Karácsonyi fellépés a martonosi művelődési egyesületben – 2 tagozat
Karácsonyi műsor a kispiaci kultúrotthonban – 2 tagozat
Mikulás várás– 1 tagozat
Márton napi lámpás felvonulás – 1 tagozat
Caritas Oromi Helyi Szervezet - 1 tagozat fellépett
Falunapokon fellépés – 5 tagozat
Idősek otthonában - 2 tagozat
MTTK Gólyabál megnyitóján fellépés – 2 tagozat
Intézményünk nőnapi ünnepségén – 3 csoport
Március 15-i megemlékezésen – 1 csoport
Tűzoltó Egyesület versenye a gyermekek részére – 2 csoport
Kultúra napja – 1 csoport
Költészet napja – 1 csoport
Együttműködés a Helyi Közösséggel Tóthfalu – 1 csoport
Farsang a faluban - 1 csoport
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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 2017/2018-as tanévben minden iskola-előkészítős és nagycsoportos
tagozat Palicsra tett kirándulást, ahol az állatkertet és a tó környékét látogatták meg. Az oromhegyesi
és az adorjáni óvodások egynapos kirándulást nyertek a Fruska Gora Nemzeti parkba a Tisztább és
zöldebb intézmények akcíó keretein belül. Az oromi óvodások a Kátai tanyára látogattak el.

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.
2017. október:
•
Képzők képzése
Dátum és helyszín: 2017. 10. 5.-9., Budapest
Szervező: Bethlen Gábor Alap
Intézményünkből részt vett: 4 óvónő
•

Külhöni magyar gyermekpszichológusok képzése – szakmai konferencia
Dátum és helyszín: 2017. 10. 17.-20., Budapest
Szervező: Bethlen Gábor Alap
Intézményünkből részt vett: Novotni Andrea és Bús Szuzanna

•

А gyermekek viselkedési szabálya intézményen belül – didaktikai eszközökkel - 8 pontos
akkreditált szakmai képzés
Dátum és helyszín: 2017.10.28., Zenta
Szervező: Vajdasági Pedagógiai Intézet, Újvidék
Intézményünkből részt vett: 6 óvónő

2017. november:
• Az új oktatási törvény bemutatása - szeminárium
Dátum és helyszín: 2017. 11. 09., Magyarkanizsa
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Bús Szuzanna
•

Korai intervenció kérdései és néhány területe – 3 pont
Dátum és helyszín: 2017. 11. 10.-12., Újvidék
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Szervező: Vajdasági Pedagógiai Intézet és Magyar Nemzeti Tanács
Intézményünkből részt vett: 4 óvónő

•

A mesében rejlő nevelési lehetőségek az óvodáskortól a felnőtteválásig - 16 pontos akkreditált
szakmai képzés
Dátum és helyszín: 2017. 11. 17.-18, Magyarkanizsa
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ
Intézményünkből részt vett: 5 óvónő

•

Irodalom az óvodában- kritériumok és használati lehetőségek - 8 pontos akkreditált szakmai
továbbképzés
Dátum és helyszín: 2017. 11. 18, Kikinda
Intézményünkből részt vett: Sonja Okovacki, Kornelija Vadas

2017. december:
• Óvodai projektpedagógia
Dátum és helyszín: 2017. 12. 01.-03, Magyarkanizsa, Gyöngyszemeink I.E.I.
Előadó: Cseszkó Beáta
Szervező: Magyar Nemzeti Tanács
Intézményünkből részt vett: 5 óvónő
•

•

Tanulmányút Kecskemét
Dátum és helyszín: 2017. 12. 14, Kecskemét, Magyarország
Szervező: Brunszvik Teréz Óvodapedagógusok Egyesülete
Intézményünkből részt vett: 4 óvónő
„A gyermekek felkészítése az „Al je lep ovaj svet“ és „Melodijada“ rendezvényekre, 1 pontos
akkredditált szakmai tribűn
Dátum és helyszín: 2017. 12. 14, Újvidék
Szervező: Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete
Intézményünkből részt vett: Dragana Dejanović és Vadász Kornélia

•

Cselekvő-felfedező tevékenység szervezésének módszertana az óvodában
Dátum és helyszín: 2017. 12. 15.-16, Szabadka, Vajdasági Magyar Képző-, Kutató és Kulturális
Központ
Szervező: Vajdasági Pedagógiai Intézet és a Magyar Nemzeti Tanács
Intézményünkből részt vett: 7 óvónő

•

„ Szülők és tanügyi munkások-partnerek az oktató-nevelői munka fejlesztésében“ - 8 pontos
akkreditált szakmai képzés
Dátum és helyszín: 2017.12.29., Magyarkanizsa
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ
Intézményünkből részt vett 10 óvónő.

2018. január:
• „Képzőművészeti műhelymunka az általános iskolában” - 8 pontos akkreditált továbbképzés
Dátum és helyszín: 2018.01.08., Magyarkanizsa
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ
Intézményünkből részt vett 3 óvónő.
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•

„Bábkurzus”
Dátum és helyszín: 2018.01.08., Kishegyes
Szervező: Brunszvik Teréz Óvodapedagógusok Egyesülete
Intézményünkből részt vett 3 óvónő.

2018. február:
• „Zenei játékok, mint a fejlődés és tanulás részei”- 8 pontos akkreditált továbbképzés
Dátum és helyszín: 2018.02.10., Magyarkanizsa
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ
Intézményünkből részt vett 8 óvónő.
•

11. Konferencia: A gyermekek motivilása a tanulásra, elméletben és gyakorlatban – 1 pontos
szakmai konferencia
Dátum és helyszín: 2018.02.24., Zombor
Szervező: Észak – bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Intézményünkből részt vett 4 óvónő.

2018. március:
• Néptáncmódszertan
Dátum és helyszín: 2018. 03. 02.-03, Ada
Előadó: Szécsi Viktória
Szervező: Vajdasági Pedagógiai Intézet és a Magyar Nemzeti Tanács
Intézményünkből részt vett: 4 óvónő
•

A korai intervenció kérdései és néhány területe
Dátum és helyszín: 2018. 03. 02.-03, Zenta, Hófehérke I.E.I.
Előadó: Bite Zsinka Andrea
Szervező: Vajdasági Pedagógiai intézet és a Magyar Nemzeti Tanács
Intézményünkből részt vett: 4 óvónő

•

„Szépszóval a kommunikáció és nevelés szolgálatában“ – 8 pontos akkreditált továbbképzés
Dátum és helyszín: 2018. 03. 17., Magyarkanizsa
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ
Intézményünkből részt vett: 10 óvónő

2018. május:
• Egymástól tanulunk – horizontális tanulás az iskolában és az óvodában
Dátum és helyszín: 2018.05.19., Törökkanizsa
Szervező: Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete
Intézményünkből részt vett: 3 óvónő
2018. június:
• „Ringató“
Dátum és helyszín: 2018.06.18.-22., Budapest
Szervező: Magyar Nemzeti Tanács
Intézményünkből részt vett: 3 óvónő
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2018. augusztus:
•

Nyári szakmai továbbképzés óvónőknek - Fejértelep
Dátum: 2018. 07. 30.-08.03.
Helyszín: Fejértelep
Szervező: Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete
Intéyményünkből előadó: Szécsi Viktória
Intézményünkből részt vett 4 óvónő

•

XXII. Nyári akadémia - 24 pontos akkreditált képzés, K1
Helyszín: Szabadka
Dátum: 2018. 08. 13-17.
Szervező: Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Intézményünkből részt vettek 7-en.

•

„Ügyes tanoda“ – 8 pontos akkreditált továbbképzés, K3
Dátum és helyszín: 2018. 08. 27., Magyarkanizsa
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ
Intézményünkből részt vett: 12 óvónő

•

„A színvonalas oktatási intézmények felé vezető úton“ – 8 pontos akkreditált továbbképzés, K4
Dátum és helyszín: 2018. 08. 28., Magyarkanizsa
Szervező: Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ
Intézményünkből részt vett: 5 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, 4.1es szövegrészben írtuk le. Ebben a részben azokat a képzéseket, előadásokat soroljuk fel, amelyeken a
vezetői és adminisztratív személyzet vett részt.
•

Horgosi Kárász Karolina általanos iskola tornatermének ünnepélyes átadása
Dátum és helyszín: 2017. 09. 01., Horgos
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya

•

Szakmai látogatás, Bóbita bábcsoport fellépése
Dátum és helyszín: 2017. 09. 07.-09., Szenc, Szlovákia
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya, Körmöci Valéria és Horváth Éva

• Észak-Bánáti Oktatási Körzetbeli Óvodák Igazgatóinak aktívája
Dátum és helyszín: 2017.09.21., Törökkanizsa
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya
• Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar tanévnyitó ünnepsége – gólyatábor ünnepélyes
Dátum és helyszín: 2017.09.28., Szabadka
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya
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• Községi képviselő testület ülése – Évi jelentés és Évi terv elfogadása
Dátum és helyszín: 2017.09.28., Magyarkanizsa
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya
• Kiskunhalasi óvónők szakmai látogatása
Dátum és helyszín: 2017.09.29., Magyarkanizsa
• Szakmai továbbképzés
Dátum és helyszín: 2017.10.15. -17., Vrnjačka Banja
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Vuković Natalija
• Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének ülése
Dátum és helyszín: 2017.10.18., Magyarkanizsa
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya
• Községnapi rendezvénysorozat – nyilvános elismerés átvétele
Dátum és helyszín: 2017.10.20. Magyarkanizsa
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Körmöci Valéria
• Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete – elnökségi ülés
Dátum és helyszín: 2017.10.26., Zenta, 2018.01.06., Kishegyes
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya
• Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesületének közgyülése
Dátum és helyszín: 2017.10.28., Újvidék
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya
•

Pedagógiai Akadémia
Dátum és helyszín: 2017. 11. 08., Magyarkanizsa

•

Az új oktatási törvény bemutatása - továbbképzés
Dátum és helyszín: 2017. 11. 09., Magyarkanizsa, Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző
Központ
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Bús Szuzanna

•

Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar ünnepsége: Akikre büszkék vagyunk – tabló
ünnepélyes bemutatása és felhelyezése
Dátum és helyszín: 2017. 11. 24., Szabadka
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya

•

„Határ nélkül“ - gyermekek öko karácsonya - eredményhírdetés
Dátum és helyszín: 2017. 11. 28., Arad, Barátság Óvoda
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Körmöci Valéria
• Bábfesztivál Zentán
Dátum és helyszín: 2018.03. 24., Zenta
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Körmöci Valéria
• Nyilas Mihály tartományi titkár látogatása a Gyöngyszemeink és a Napraforgó óvodákba
Dátum és helyszín: 2018.03. 27., Magyarkanizsa, Horgos
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Külső értékelés Intézmény szinten - Oktatási, Tudományi és Technológia Fejlesztési
Minisztérium
Dátum és helyszín: 2018.04.11., Magyarkanizsa
• Ünnepélyes szerződés aláírás ( kétnyelvű szerződések aláírása)
Dátum és helyszín: 2018.04. 16., Újvidék
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Vuković Natalija
• A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola által szervezett Gyermekfesztivál ünnepélyes
megnyitója
Dátum és helyszín: 2018.04. 20., Magyarkanizsa
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Körmöci Valéria
• Kárász Karolina Általános Iskola - Iskolanap
Dátum és helyszín: 2018.05. 10., Horgos
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya
• Info tv „Nézőpont” című műsor - interjúadás
Dátum és helyszín: 2018.05. 25., Magyarkanizsa
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya
• „Sveti Sava” Művelődési Egyesület Gyermekfesztivál
Dátum és helyszín: 2018.05.26., Magyarkanizsa
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya
• Díj átvétele a Tisztább és zöldebb intézményekert keretein belül
Dátum és helyszín: 2018.05. 31., Újvídék
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya
• Panda Rádió - riport
Dátum és helyszín: 2018.06. 06., Magyarkanizsa
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya
• NIS Szerbia Kőolajipari Vállalat 10 éves évfordulójának ünneplése a Művészetek Házában
Dátum és helyszín: 2018.06. 12., Magyarkanizsa
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Vuković Natalija
• Zsinórlabda bajnokság Debrecenben – szakmai látogatás
Dátum és helyszín: 2018.06.17., Debrecen
Intézményünkből részt vett: Veselinov Ibolya és Horváth Éva

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
2017/2018-AS TANÉVBEN

A

5.1 Jelentés az Igazgatótanács munkájáról
2017.09.12.
1. Végzés meghozatala a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatójának
megválasztásáról 4 éves mandátummal
2. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény munkájáról szóló Évi jelentés elfogadása a
2016/2017-es munkaévre
3. Az Igazgató jelentésének elfogadása a 2016/2017-es munkaévre
4. Önértékelésről szóló jelentés elfogadása a 2016/2017-es munkaévre
5. Az inklúzív oktatás megvalósulásáról szóló jelentés elfogadása a 2016/2017-es munkaévben
6. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény munkájáról szóló Évi tervének meghozatala a
2017/2018-as munkaévre
2017.12.08.
1. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény gyermekek biztonságáról szóló jelentés
elfogadása
2. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 2014 – 2017.12.31-i Fejlesztési Terv
megvalósulásáról szóló jelentés elfogadása
3.
Határozathozatal a Fejlesztéstervezési szaktestületi bizottság tagjainak a kinevezéséről 4
évre szóló mandátumra
4. Határozathozatal a 2017. évi leltározásról és a leltári bizottság tagjainak kinevezéséről
2017.12.27.
1. Határozathozatal az Intézmény 2017. Évi Pénzügyi tervének a módosításáról és
kiegészítéséről
2. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Fejlesztési tervének a meghozatala
2018.02.14.
1. Az Intézmény 2017-es évi Pénzügyi jelentésének elfogadása
2. Az Intézmény 2018-аs évre szóló Pénzügyi tervének meghozatala
3. Az Igazgató 2017/2018-аs munkaév I. félévi munkájáról szóló jelentésének elfogadása
4. Az Igazgató 2017.10.14 -i 242/2017 számu munkaszerződés kiegészitésének aláirása a
közszolgálati dolgozók fizetés elszámolási és kifizetési alapjának változása miatt
5. A 2018-as évre szóló Közbeszerzési terv meghozatala
6. A 2017.12.31-i állás szerinti leltári összeírásról szóló Jelentés elfogadása
7. A gyermekek biztonságáról szóló szabályzatának a meghozatala
2018.03.15.
1. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Alapszabályának meghozatala
2018.04.05.
1. Az Intézmény Félévi jelentésének elfogadása
2. A Igazgatótanács Ügyrendjének meghozatala
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3. Határozathozatal a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény munkahelyek besorolásáról
szóló Szabályzat jóváhagyásáról
2018.05.03.
1. Határozathozatal a gyermekek beíratkozásával kapcsolatos pályázati kiírásról
2. A gyermekek felvételével foglalkozó bizottság tagjainak a kinevezése (elnök és öt tag)
2018.05.28.
1. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény viselkedési Szabályainak meghozatala
2. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény dolgozóinak fegyelmi és anyagi
felelősségéről szóló szabályzat meghozatala
3. Az Intézmény Külső értekeléséről szóló jelentés benyújtása

5.2 Jelentés a Szülői Tanács munkájáról
1. ülés – 2017.10.02.
1. A Szülői Tanács tagok mandátumának hitelesítése a 2017/2018-as tanévre
2. A donációk felhasználása (Guruló Gyöngyszemeink)
3. A Gyöngyszemeink I.E.I. munkájáról szóló Évi jelentés ismertetése a 2016/2017-es
munkaévre
4. A Gyöngyszemeink I.E.I. Munkaévi tervének az ismertetése a 2017/2018-as munkaévre
5. Az Igazgató 2016/2017-es munkaévre szóló jelentésének ismertetése
6. Határozathozatal a gyermekek biztosításáról a 2017/2018-as tanévben
7. Higiéniai- és rajzcsomag árának meghatározása a 2017/2018-as tanévben
8. Határozathozatal a havi kultúrprogramok áráról a 2017/2018-as tanévben
9. Információk a gyermekek fényképezésének feltételeiről
10. A Szülői Tanács képviselőjének választása az Önértékelési bizottságba a 2017/2018-as
tanévben
11. A Szülői Tanács képviselőjének választása a Fejlesztési tervezés szaktestületébe
12. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Iskoláskor Előtti Programjának a bemutatása

2. ülés - 2017.12.07.
1. A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Gyermekek biztonságáról szóló jelentésének
ismertetése
2. A Gyöngyszemeink I.E.I. Szülői Tanács képviselőinek választása a Községi Szülői Tanácsába
a 2017/2018-as iskolaévben (három képviselő és helyetteseik)
3. Szülők véleményezése a szünidők alatti ügyeletről

3. ülés – 2018.04.05.
1. Az Intézmény Önértékelési jelentésének ismertetése
2. A Szülői Tanács Ügyrendjének meghozatala
3. A gyermekek félnapos kirándulásainak jóváhagyása a 2017/2018-as munkaévben
4. A Szülői Tanács képviselőjének kiválasztása az Intézmény Szakcsoportjaiba
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4. ülés – 2018.08.30.
1. A Gyöngyszemeink I.E.I. munkájáról szóló Évi jelentés ismertetése a 2017/2018-as
munkaévre
2. A Gyöngyszemeink I.E.I. Munkaévi tervének az ismertetése a 2018/2019-es munkaévre
3. Az Igazgató 2017/2018-as munkaévre szóló jelentésének ismertetése
4. Az Intézmény Külső értekeléséről szóló jelentés benyújtása

5.3 Jelentés a Nevelő-oktatói Tanács munkájáról
1. ülés - 2017. október 04-én:
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. Döntéshozatal az egyéni oktatási tervek további alkalmazásáról, változtatásáról, kibővítéséről
és megszakításáról
3. Beszámolók a nyári képzésekről
4. Tájékoztató a képzők képzéséről
5. Észak – bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete – tagsági jelentkező lapok kitöltése
6. Egyéb
2. ülés - 2018. január 11-én:
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. Az I. félév nevelő-oktatói munkájának elemzése
3. Az Igazgató a 2017/2018-as tanév I. félévi munkájáról szóló jelentésenek ismertetése és
elfogadása
4. Az Inkluzív oktatás kíséréséről és megvalósulásáról szóló jelentés ismertetése és elfogadása
5. Tájékoztatás az Önértékelési bizottság foglalkozás látogatásáról a második félévben
6. Változások az iskolanaptárban - tájékoztatás
7. Részvétel, időpontok a szemlékről, rendezvényekről
8. Különfélék
3.ülés - 2018. április 3-án:
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. Az Intézmény dolgozóinak tájékoztatása a külső értékelők látogatásáról
4. ülés – 2018. június 25-én:
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. Az Intézmény Külső értékeléséről szóló jelentés benyújtása
3. Jelentés elfogadása a 2017/2018-as munkaév pedagógiai munkájáról
4. A Gyöngyszemeink I.E.I. Igazgatójának jelentése a 2017/2018-as tanév munkájáról, ismertetése
és elfogadása
5. A szakaktíva vezetők beszámolója a Szakaktívák működéséről a 2017/2018-as munkaévben
6. Jelentés az inkluzív oktatás kiséréséről és megvalósulásáról 2017/2018-as tanév II. félévében
7. Tájékoztatás a 2018/2019-es iskolaévre beíratott gyermekek létszámáról
8. Szeles Viktória beszámolója a Tisztább és zöldebb óvodák projektről és Bicskei Ibolya
beszámolója az Öko napról
9. Szécsi Viktória beszámolója a Pünkösdölőről
10. Beszámoló a Debreceni zsinórlabda bajnokságról – Bite Zsinka Andrea
11. Tájékoztató a nyári szünidőben szervezett képzésekről
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12. Egyéb
5. ülés – 2018. 08.29-én:
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. Javaslattétel a tagozatbeosztásra
3. A Gyöngyszemeink I.E.I. 2017/2018-as munkaévről szóló jelentés megvitatása
4. Jelentés a 2017/2018-as évi Szakmai továbbképzések megvalósulásáról
5. Javaslat a 2018/2019-es munkaév Szakmai továbbképzések tervére
6. A Gyöngyszemeink I.E.I. 2018/2019-es Évi munkaterv megvitatása
7. Szakaktívák megalakítása és aktívavezetők kiválasztása a 2018/2019. tanévre
8. Az alkalmazottak képviselőinek kiválasztása a kötelező csapatokba
Az alkalmazottak képviselőinek kiválasztása az Intézmény Bizottságaiba
9. Szülői Tanács tagok választásának szükségessége
10. Határozat a főóvónők kinevezéséről épületenként a 2018/2019-es tanévben
11. Tájékoztató gyermekek balesetbiztosításáról
12. A képzőművészeti és tisztasági csomag árának meghatározása
13. A napló és egyéb dokumentumok kiosztása
14. Különféle (kérdések és javaslatok)

5.4 Jelentés a korosztályonkénti szakaktívák munkájáról
A korosztályonként alakult szakaktívák a 2017/2018-as munkaévben is választottak néhány
oktatási területetet és témát, amelyet feldolgoztak.
Bölcsődei tagozatot vezető óvónők szakaktívája – szakaktíva-vezető: Huszár Ildikó
• 2017.10.04. Témak:
Aktuális problémák a beszoktatásban. Képzőművészeti munkák a bölcsődében.
• 2017.11.14. Témak:
Ölbéli játékok. Szakmai eszmecsere és szakirodalom megtekintése. Videó felvétel: „Tipegő
foglalkozás a Csillaghegyen”
• 2018. 05. 10.
Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Tájékoztató a május 18-ig tartó eseményekről.
Tájékoztató a Melódia napi eseményekről. Családdal való együttműködés a bölcsődés
korosztályú gyermekeknél.
A 3-5 éves korcsoportos tagozatot vezető óvónők szakaktívája – szakaktíva-vezető: Zöldi Éva
• 2017.10.04. Témak:
Aktuális problémák a beszoktatás időszakában. A bizottság ajánlata a feladatlapok kiválasztására.
• 2017.11.14. Témak:
Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Előadás a Veronika programról. Hangszerek
bemutatása.
• 2018. 03. 05. Témák:
Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Tisztább és zöldebb Intézményekért projekt
bemutatása. Információ a Melódia Napra. Gyermeknap és más rendezvények. Zsinórlabda
bajnokság.
• 2018.05.10. Témák:
Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Tájékoztató a május 18-ig tartó eseményekről.
Tájékoztató a Melódia napi eseményekről. Családdal való együttműködés az óvodás korosztályú
gyermekeknél.
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Iskolaelőkészítő tagozatot vezető óvónők szakaktívája - szakaktíva-vezető: Bite Zsinka Andrea
• 2017.10.04. Témak:
Veronika zeneprojekt. Együttműködési program. Javaslatok a következő szakaktívák témáira.
• 2017.11.03. Témak:
Veronika projekt – bemutató foglalkozás. Információk a Fejlesztési terv 2014-2017.
értékelésének folyamatáról. Kérdőívek szétosztása. Információk a „Tisztább és zöldebb
Intézményekért „projekt évi programjáról.
2018. 03. 05.
Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Tisztább és zöldebb Intézményekért projekt
bemutatása. Információ a Melódia Napra. Gyermeknap és más rendezvények. Zsinórlabda
bajnokság.
• 2018.05.10. Témák
Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Tájékoztató a május 18-ig tartó eseményekről.
Tájékoztató a Melódia napi eseményekről. Családdal való együttműködés az iskolaelőkészítős
korosztályú gyermekeknél.

5.5 Jelentés a szakmunkatárs – pszichológus 2017/2018. évi munkatervéről
A szakmunkatárs – pszichológus a munkáját az óvodában dolgozó szakmunkatársak
munkaprogramjának szabályzatával összhangban végzi, mely a következő területeken valósult meg:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

6

A nevelő - oktató munka tervezése és programozása
A nevelő – oktató munka kísérése és értékelése
Óvónőkkel való munka
Gyermekekkel való munka
Szülőkkel, gyámokkal való munka
Az igazgatóval, igazgatóhelyettessel, szakmunkatársakkal, pedagógiai aszisztensekkel és a
gyermekek kísérőivel való munka
A szakmai szervezetekkel és a szakmai csapatokkal való munka
Az illetékes intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel és helyi önkormányzattal való
együttműködés
Dokumentáció vezetése, munkára való felkészülés és szakmai továbbképzések

KAPCSOLATAINK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK A 2017/2018-AS
TANÉVBEN

6.1 Együttműködésünk a családdal
A 2017/2018-as 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:
2017. szeptember: tájékoztató jellegű, az óvodai és családi nevelés összeegyeztetéséről,
tagok kijelölése a Szülői Tanácsba.
2017. december: a szülők kérése alapján, valamint a csoport igényei szerinti választott
témával, igény szerint szakember bevonásával
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•
•
•
•
•
•
•
•

2018. február-március: a csoportban felmerülő problémák megoldására választott témával,
a Nőnap-család nap megünneplésének megbeszélése.
2018. 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 2017/2018-as 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):
 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. (2018. június)
 Szakmai konzultációk az Általános Iskola és a Gyöngyszemeink iskoláskor Előtti Intézmény
szakemberei között.
 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.
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.
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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 szeptemberben.
• Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesülete (Udruženje vaspitača Vojvodine) - ennél az
egyesületnél Intézményünk minden óvónője tagsággal rendelkezik. Több aktivitásukon részt
vettünk:
- Évi közgyűlések.
- „A gyermekek felkészítése az „Al je lep ovaj svet“ és „Melodijada“ rendezvényekre, 1 pontos
akkredditált szakmai tribűn
- Egymástól tanulunk – horizontális tanulás az iskolában és az óvodában
- Melódia Nap – felépett két tagozat a magyarkanizsai Gyöngyszemeink óvodából.
•

Észak – bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete - ennél az egyesületnél Intézményünk
minden óvónője tagsággal rendelkezik.
- 11. Konferencia – 4 óvónő részvételével
- Nyári Akadémia – 7 óvónő részvételével

•

Brunszvik Teréz Óvodapedagógusok Egyesülete – részt vettünk szinte minden aktivitásán
- Elnökségi ülés
- Tanulmányút Kecskeméten
- Bábkurzus –Kishegyesen
- Bábfesztiválon való részvétel két előadással Zentán
- Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozón két tagozat lépett fel Kishegyesen.
- Fejértelepi szakmai továbbképzés – 4 óvónő részvételével

Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete
–
Ünnepi akadémia a Pedagógusnap alkalmából (2017. november)
–
Ezer esztendő című rajzpályázatukon az iskolaelőkészítő tagozataink vettek részt (2017.
november)
(A fent említett szervezetekkel, egyesületekkel történt együttműködésünk részletesebb leírása
a 3.2-es, valamint a 4.1-es szövegrészben található.)
•

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.
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,
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ahol a gyermekek tartózkodnak. Intézményünk preventív egészségügyi nővére folyamatosan
együttműködött az Egészségházzal.
A Csigabiga Észak-vajdasági Gyógypedagógusok Egyesület szakemberei és a Gyöngyszemeink
Iskoláskor Előtti Intézmény óvodás gyermeknek komplex fejlesztését végezték.
A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat rendszeresen szépítette épületeink környékét,
dísznövényeket biztosított és a biztonság érdekében intézményünk fáit lombtalanították.
József Attila Könyvtár által szervezett mesemondó szemlén részt vettünk. Iskola-előkészítős
tagozataink könyvtári látogatást tettek.
Az oromi és horgosi tüzóltók elméleti és gyakorlati foglalkozást tartottak óvódásainknak.

A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti
Intézmény igazgatója

A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti
Intézmény Igazgatótanácsának elnöke

____________________________
Veselinov Ibolya

_________________________
Vadász Kornelija
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