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1. A beszámoló törvényi háttere 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos 
Alapprogramjáról 

 20/2016. (VIII.24.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről 

 32/2012. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 235/2016. (VII. 29.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról 

 2017.évi XCV törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

 2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének 
közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények 
módosításáról 

 417/2020. (VIII.30) kormányrendelet 18 (5) 

 

 

1.2. Nevelőmunkát meghatározó belső szabályzók 
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2. Intézmény adatai 

 

Tordasi Mesevár Óvoda 

2463 Tordas, Szabadság út 134. 

OM azonosító: 203255 

Óvodavezető: Diósiné Besenyei Boglárka Mária 

Óvodavezető helyettes: Becsei Hajnalka 

 

 

3. Helyzetelemzés 

 

A 2021-2022 nevelési évet 84 gyermekkel kezdtük. A nevelési év második felében 
2 gyermek érkezett, 1 gyermeknek a jogviszonya megszűnt. Így a nevelési évet 
86 gyermekkel zárjuk. 

 A szakértői bizottság megállapításával 4 gyermek SNI és 2 gyermek BTM 
státusszal rendelkezik. Az SNI státusszal rendelkező gyermekekkel 
meghatározott óraszámban külön szakember foglalkozik. Sajnos nagyon nehéz 
egy- egy felállított diagnózis mellé gyógypedagógust találni, hiszen egy-egy 
gyermeknek több szakember megsegítésére is szüksége van (gyógytornász, 
logopédus, autizmus specializációval rendelkező gyógypedagógus).  

A következő nevelési évtől az autizmus diagnózissal rendelkezők szakszerű 
gyógypedagógiai ellátását Kovács- Nagy Ágnes fél állásban látja el.  

A BTM státusszal rendelkező gyermekekkel Becsei Hajnalka és én foglalkoztam 
az előírt óraszámban.  

Igazolt ételallergiás, glutén érzékenységgel diagnosztizált gyermek 1 fő. Speciális 
étkezésben részesül. Jelenleg, diabétesszel élő gyermek nincs az intézményben. 
Súlyos allergiás reakciók megelőzéséhez szükségesnek látom epinefrin injekció 
beszerzését. A tárolása megoldott.  Dr. Harbula Ildikóval konzultáltam ez ügyben. 

A 2021/2022-es nevelési évet kicsit magabiztosabban kezdtük személyi állomány 
tekintetében. Hiszen úgy tűnt, valamelyest a pedagógushiány mérséklődik. Vajda 
Zsófia 202. szeptemberében elkezdte óvodapedagógusi tanulmányait.  

A nevelési év végére sajnos újra előttünk a probléma megoldása. Szabó Tímea pár 
hónap munkaviszony után közös megegyezéssel elment. Vojtkó - Szilágyi Estera 
Hajnalka egészségügyi okok miatt tartós távolléten van, illetve Becsei Hajnalka 
családi okok miatt felmondott. Vojtkó- Szilágyi Estera Hajnalka helyettesítésére 



megbízással, Milichovszkiné Szalai Ilona lett foglalkoztatva június 15-ig. Az üres 
állásokat meghirdettem. Egy esetben Győri Marianna óvodapedagógussal történt 
megállapodás. Igényt tart szolgálati lakásra, csak így tudja az álláshelyet betölteni. 
Számára szeretném kérni a Petőfi utcai szolgálati lakás biztosítását!  Ezúton 
szeretném megkérni Önöket, további egy szolgálati lakás biztosítására! Kérem, 
hogy a Sajnovics téri földszinti lakás felújítását támogassák!  Így tudom az üres 
álláshelyeket betölteni, és az intézmény szakszerű működését biztosítani! 

Az idén Kovács- Nagy Ágnes gyógypedagógusi diplomát szerzett a Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Autizmus spektrum pedagógiája 
szakirányon.  Kollégáimmal közösen éreztük a nem tipikus fejlődésű gyermekek 
esetében az ellátás nehezítettségét, különösen az autizmus területén. Számukra a 
feltételek megteremtése hosszú évek munkájának gyümölcse. A következő 
nevelési évtől autizmus specifikus gyógypedagógiai ellátást kapnak az óvodában, 
prompt, pedagógiai asszisztens támogatásával.   

A tanfelügyeleti ellenőrzés az idei nevelési évben is elmaradt. A legközelebbi 
időpont október 9-én várható. A Pedagógiai Program, SZMSZ és a Házirend éves 
felülvizsgálata folyamatban van. A szabályozási háttér, jogszabály módosítások 
miatt különösen indokolt. A Vezetői és Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a 
2021/2022-es nevelési évben is elmaradt. Várhatóan 2022. október 9-én kerül rá 
sor. 

                                          

 

4. Tárgyi feltételek 

 

 Decemberben minden csoport új játékokkal gazdagodott az önkormányzat 
jóvoltából. Az óvoda épületében kisebb javítási munkálatok időnként szükségessé 
váltak. Ezúton szeretném megköszönni az Önkormányzat technikai dolgozóinak 
segítségét! A kültéri és beltéri játékok ellenőrzése mindennapos. 

 A balesethelyzetek elkerülése érdekében elengedhetetlen a tanult szabályok 
következetes betartatása. Gyakran egymást is figyelmeztetik a gyermekek egy- 
egy szituáció alkalmával. Az udvari játékok közül a vár lengő híd részénél a 
rönkök megrepedeztek. Kértem árajánlatot a felújításához. A következő nevelési 
évben a játszótéri eszközök ellenőrzése is aktuális lesz.  

A fenntartó támogatásával a csoportszobákba légkondicionálás lett kialakítva, 
mely a gyermekek komfortérzetét jelentősen növeli a tavaszi- nyári időszakban. 
Légtisztító berendezések is kerültek minden csoportszobába. Az optimális 
páratartalom illetve a tisztított levegő, reméljük kevesebb megbetegedést fog 
eredményezni. 



 Nagy örömünkre bluetooth hangfallal is gyarapodott intézményünk.  Óvodai 
rendezvényeink, programjaink alkalmával kellemes hangulatot tudunk varázsolni. 

Alapítványunk jóvoltából só homokozót vásároltunk a gyermekeknek. Ezenkívül 
minden csoportszobába csepphinta, illetve tükörhatású fólia került beszerzésre.  

Madárbarát óvodaként madáritató és madárodúk kerültek elhelyezésre. 

Az alapítvány, kuratóriumi elnök személyében, változni fog a közeljövőben. 

 

  

5. Nevelési év feladatainak megvalósulása 

 

Intézményünk működése az alapdokumentumokban megfogalmazott elvárások és 
törvényi előírások, szabályok alapján valósult meg. 

 A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok tudatos beépítése a 
tervezésbe, megvalósításba. 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával, 
nyugodt kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 

 Egészséges életmód szokásainak hangsúlyozása, ezt erősítették egészség 
heteink programjai is. 

 Környezettudatos szemléletmód további alakítása. 

 Az elnyert Zöld Óvoda pályázatban elfogadott feltételeknek, innovatív 
fejlesztések körülményeinek megteremtése, fenntarthatóságra nevelés. 

  A Madárbarát kert és a Zöld Óvoda címekhez megfogalmazott céloknak, 
feladatoknak megfogalmazása és megvalósítása. 

 Beszélő környezet megteremtése, anyanyelvi fejlesztés. Mesék, versek 
megszerettetése olvasóvá nevelés. 

 Tehetséggondozás, csoporton belül egyéni személyre szabott tevékenység 
biztosításával. 

  Néphagyományőrzés, falunk hagyományainak, jeles napjainak beépítése 
óvodai életünkbe ünnepeink, kirándulásaink alkalmával 

 Esztétikus, harmonikus környezet megteremtése. 

 Szervezet szakmai színvonalának emelése külső továbbképzések, belső 
szakmai napok, nevelési értekezletek mind ezt szolgálja. 

 Tanügy igazgatás, munkáltatói feladatok, gazdálkodás. 



 A családdal való együttműködés, együttnevelés (nyílt napok, fogadóórák, 
szülői értekezletek, ünnepek, jeles napok). 

 

 

Óvodai csoportok 

 

Csoport Fő Változás SNI BTM Iskolába 
megy 

Csibe 24  

 

 

 

 

1 0 0 

Nyuszi 11  1 0 10 

Katica 

 

 

 

 

27 

 

2022.03.31. 
(érkezett) 

 
2022.04.25. 
(érkezett) 

 
2022.05.29. 
(távozott) 

 

 

 

1 1 0 

Süni 24  1 0 4 

 

 

 

 

 



6. Fejlesztések 

 

A szakértői vélemények alapján meghatározott fejlesztéseket gyógypedagógus, 
logopédus, és fejlesztőpedagógus kollégák végezték. 

Kiss Krisztina  logopédus 

Toman Ilona  gyógypedagógus 

Tóthné Bíró Erika  gyógytornász 

Ujszásziné Antal Ildikó gyógypedagógus 

 

 

Fejlesztő pedagógia 

 

 A 2021-2022-es nevelési évben a BTM státusszal rendelkező gyermekek 
fejlesztését Becsei Hajnalka és én láttam el.  A következő nevelési évben 
előreláthatólag biztosan 6 gyermek rendelkezik majd SNI státusszal. 4 esetben a 
diagnózis autizmus spektrumzavar. 

 

  

7. Minőségfejlesztés, pedagógiai munka 

 

Nevelőmunkánk fő alappillére a játékba integrált tanulás, párhuzamos 
tevékenységek szervezése. Csoportokon belül az életkori sajátosságokat 
figyelembe véve, minden korosztály számára olyan tevékenységek szervezése, 
amelyek biztosítják az egyéni készségek, képességek fejlődését, 
kibontakoztatását.  

Kiemelt figyelmet fordítunk az integrációra. Igyekeztünk az együttnevelés 
nélkülözhetetlenségére felhívni a figyelmet. Így sokkal eredményesebb a 
munkánk. A gyermekek érdeke is ezt kívánja. Azoknál a gyermekeknél, ahol az 
esetleges elmaradás egyéb okokra is visszavezethető, vagy tartósan fennáll, kértük 
szakértői bizottság vizsgálatát.  

Az iskolaérettségi vizsgálatokra is sort kerítettünk.  A tankötelezettség halasztását 
kért szülők esetében, az oktatási hivatal minden kérelemnek helyt adott. 

A 2022-2023 nevelési évre a csoportok kialakítása megtörtént. 



Ebben a nevelési évben Kiemelten az iskola-előkészítésre fókuszálva Sindelar 
képzésen vett részt Becsei Hajnalka. 

 

„Sosem kerestem senkit. Nem én kerültem, hogy mások vigasztaljanak, egyszerűen 
sosem jutott eszembe, hogy ez 
lehetséges lenne.“(Egy autizmussal élő) 

Mindig voltak autizmussal élő, vagy autisztikus vonásokkal rendelkező 
gyermekeink. Sokáig sötétben tapogatóztunk. Kellett idő és sok- sok munka, nem 
utolsó sorban motiváltság, tenni akarás. A sok munkának köszönhetően, a nem 
tipikus fejlődésű gyermekek nevelése integrált közegben, felkészülten, helyben 
meg tud valósulni.  

A Korai Fejlesztő Központ „Autizmus integráció a gyakorlatban” továbbképzésén 
Becsei Hajnalka és jómagam vettünk rész, illetve Mojzerné Engler Viktória a 
„Sajátos Nevelési Igényű gyermekek pedagógiájának alapjai” továbbképzést 
látogatta.  

A nem beszélő gyermekek megtámogatásához kerestünk innovatív módszereket. 
A beszédindítást Kiss Krisztina logopédus végezte.  

A gyermekek óvodai mindennapjaiban szükséges az érzelmi stabilitás. egymás 
megértése, így vált a hétköznapjaink részévé a kézjeles kommunikáció. Ez a 
módszer, személyre szabott finommotorika fejlesztés, jelentéssel bíró kézjelekkel 
és kézforma tornával. A gyermekek a jelek egy részét már jól ismerik, és szükség 
szerint alkalmazzák. .Az ő mindennapjaikat megtámogatva szakmai napunkon 
Puskás Krisztina a kézjeles kommunikáció megalkotója volt a vendégünk. 
Kialakult egy együttműködés, mely bízom benne, hogy a módszer elterjedésével, 
a nem beszélő gyermekek mindennapjait megkönnyíti, illetve társaikkal való 
kommunikációt segíti.  A következő nevelési évben a módszer alapos elsajátítása 
pedagógiai célunk és feladatunk. 

 

 

Zöld Óvoda 

 

A pályázatban megfogalmazott programunkat követtük. Kreatívan ötleteltünk a 
hulladék újrahasznosítás lehetőségeivel.  

Virágládákat készítettünk és elhelyeztük őket a csoportszobák bejáratához illetve 
a felső kapuhoz. Raklapokból megújítottuk magas-ágyásainkat.  Új magas ágyást 
is készítettünk. Biciklitárolót is alakítottunk ki az alsó kapuhoz és az udvari 
futóbiciklik tárolásához.  



Az alsó kapu előtti külső rész Rácz József Alpolgármester Úr közbenjárásával ki 
lett takarítva. Ezúton is szeretném megköszönni segítségét! Igyekszünk kívülről 
is szép rendezett teret kialakítani az alsó bejárathoz. 

   

 

8. Gyermekvédelem 

 

A 2021/2022-es nevelési évben a hatályos gyermekvédelmi törvény figyelembe 
vételével végeztük gyermekvédelmi feladatainkat. Gyermekvédelmi felelősünk 
Vojtkó-Szilágyi Estera Hajnalka.  

A gyermekek védelme, esélyegyenlőség biztosítása, jogaik érvényre juttatása a 
törvény által szabályozott keretek között valósult meg. A gyermekek számára 
biztosítottuk a szükséges segítséget, több alkalommal szociális segítő munkatárs 
bevonásával. Sajnos Több esetben problémaként jelent meg a szülők közötti 
kommunikáció hiánya és az együttműködés sikertelensége. Ilyen esetben 
igyekeztünk támaszt nyújtani, esetenként külső segítséget kérni. 

 

 

9. Pedagógus továbbképzések 

 

Dátum Továbbképzés témája Résztvevők 
2022. március 
 
 
 
2022. május 
 
2022. május 
 
 
 

 Autizmus integráció a 
gyakorlatban 
 
 
Sindelar 
 
SNI gyermekek 
pedagógiájának alapjai 
 
 
 

Becsei Hajnalka 
Diósiné Besenyei 
Boglárka Mária 
 
Becsei Hajnalka 
 
Mojzerné Engler Viktória 

 

 

 

 



10. Megvalósult programjaink 
 
Gyermekhittan: 
Ebben a nevelési évben igény szerint mindegyik felekezet részéről meg tudott 
valósulni a hitoktatás. 
 
Szekeresné Gaál Gabriella: római katolikus hittan 
Milichovszkiné Szalai Ilona és Bence Győző: evangélikus hittan 
Kádár Ferenc: református hittan 
 
 

A járványhelyzet miatt szinte az egész nevelési évre tervezett programjainkat át 
kellett szerveznünk. Az óvodai programok jelentős részét zárt körben tartottuk. 

Június 16-án hosszú idők után Mesevár napot tartunk az óvodában.   

A veszélyhelyzet megszüntetésével lehetőségünk nyílt több óvodán kívüli 
program, kirándulások, Mesevár nap megszervezésére. A gyermekek egy 
alkalommal a „Bogárháton” társulat interaktív előadását nézhették meg. Varga 
Attila elkalauzolta óvodásainkat méhesébe. Ismerkedhettek a méhek titokzatos 
életével. „ Nyuszi futás” alkalmával az egészség megőrzésről, és a 
természetvédelemről Kovács István sok- sok érdekes információt osztott meg a 
gyermekekkel. Óvodai nagy kirándulásunkat a Veszprémi állatkertbe szerveztük, 
ezen felül ellátogattak a tájházhoz, és Gyúróra, valamint több kisebb 
meglepetésprogramban is részük volt.  

Óvodásaink közül sokan futballoznak a Bozsik program keretében. 

Az évzárókra, ballagásokra a családok apraja- nagyja vendégünk volt. A 
gyermekek, a kollégák által összeállított, igényes, szép műsorral várták a 
családtagokat, ismerősöket.   
 
 
 
11. Óvodai beiratkozás 
 

Az óvodai beiratkozás a veszélyhelyzet megszűnésével, személyes jelenléttel 
történt. 2022. április 26-án, április 27-én, április 28-án volt lehetőség a 
beiratkozásra.  

25 gyermek jelentkezett. 15 gyermek óvodaköteles korú (KIR), 1 gyermek 
átvétellel érkezik másik intézményből. 1 esetben szülői kérelem érkezett óvodai 
átvételéről. Tordasi lakcím hiányában elutasítottuk. 



A nem óvodakötelesek közül 3 gyermek került felvételre, a család szociális 
helyzetére tekintettel, illetve a szülők munkába állását támogatva. 

 
 
 
12. Egész évet a fokozott óvintézkedés jellemezte 
 

Dr. Harbula Ildikóval a kapcsolattartás, kölcsönös kommunikáció, folyamatos 
volt. Az intézkedési tervet kiegészítve a sajátos helyi adottságokhoz formáltam 
mindennapi működésünket. A zsiliprendszer késő ősztől ismét bevezetésre került.  

Tiszta, rendezett környezetben vártuk a gyermekeket minden nap. A dajka nénik 
alapos, precíz munkavégzése elengedhetetlenül fontos a tiszta, harmonikus 
környezet biztosításához. A helységek mindenre kiterjedő, alapos takarítása, a 
játékok fertőtlenítése a mindennapi feladataink közé tartozik.  

Sajnos mindennek ellenére sok volt a megbetegedés a kollektíván belül is. A 
gyermekek ellátását, a működés biztosítását, helyettesítésekkel igyekeztünk 
átvészelni.  

Kértem a szülőket a gyermekek egészségének megóvása érdekében, hogy 
megbetegedés esetén türelemmel várják ki a teljes felépülés idejét, hiszen a 
gyermekek visszaérkezve az óvodába, a legyengült immunrendszer miatt, 
gyakran felülfertőződtek.   

A járványhelyzet begyűrűzésével, óvodánkban szükségessé vált több esetben is 
járványügyi megfigyelések elrendelése az Nemzeti Népegészségügyi Központ 
által. Többször volt ózonos fertőtlenítés, mely az Elaforg 2000 Kft. segítő 
felajánlása volt.    

Igyekeztem a tavalyi évhez hasonlóan a szülők tájékoztatását több oldalról 
megtámogatni. Ebben segítségemre voltak az SZMK tagjai. Szeretném nekik is 
megköszönni a támogatásukat.  

A veszélyhelyzet megszűnésével az intézmény látogatható lett ismét. Reméljük 
bizakodva, hogy egyre több alkalmunk lesz közösségi programok szervezésére. 

 

 

 

 



 
Tisztelt Fenntartó! 
 
Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal! Köszönöm, hogy segítségemre 
voltak a veszélyhelyzet alatti nehézségek körültekintő kezelésében, valamint 
hogy elképzeléseinket anyagi és erkölcsi formában egyaránt támogatták! 
Kívánok mindenkinek a nyári időszakra élményekben gazdag, kellemes 
időtöltést! 
 
 
 
Tordas, 2022. június 15.                                          
                                                                          Diósiné Besenyei Boglárka Mária 
         óvodavezető 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


