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A Csicsergő Óvoda éves beszámolója  

a 2010/11-es nevelési évről 
 

 

Tárgyi feltételek 

A 87-ről 118 férőhelyesre növekedett óvodánkban 125 gyermek felvételét biztosítottuk, 

óvodai felvételi kérelmet immár második évben nem kellett elutasítani. Két év telt el az 

óvodabővítés óta, szépen kialakult, hogy hogyan lehet két épületben működni. A nyári nyitva 

tartásunkat nem kellett megszakítani a nagytakarítás idejére, hanem a két épületben felváltva 

fogadtuk a gyermekeket. A gyerekek kedvelik a tágas, otthonos környezetet és a neveléshez 

optimálisabb feltételeket tudunk biztosítani. Már csak egy szükségterem működik a régi 

épületben, amely szűkös, sötét és nehezen szellőztethető. Ide a legkisebbeket helyeztük el. 

Az elmúlt évben utólagosan hőszigeteltük a vezetői irodát, amellyel elfedtük a belső 

repedéseket és szépen befestettük. A hőszigetelés igen hatékonynak bizonyult és az iroda is 

tetszetősebb lett. 

Még az ősz folyamán felújítottuk a régi épület külső festését, az épület előtti járdaszakaszt és 

parkolót, valamint kerékpártámasztót alakítottunk ki. Úgy tűnik, hogy az „A” épület II-es 

foglalkoztatójának sorozatos beázását sikerült megszüntetni a fél évszázados használaton 

kívüli községi hangosbemondó és tartóoszlopa eltávolításával.  

Mindezen látványos felújításokat kevés pénzből, alapítványi, iskolai és szülői segítséggel 

tudtuk megvalósítani, amelyben segítséget jelentett, hogy az önkormányzat tudott megfelelő 

embereket biztosítani a „RÁT”-os keretéből. 

A főzőkonyhánkban tervezett bojlercsere tovább húzódott, az alkatrészek cseréjével próbáltuk 

karban tartani. Használt gáztűzhelyt és hűtőszekrényt kaptunk, amely felajánlás segítette a 

konyha tárgyi feltételeinek biztosítását.  

A 2011-es költségvetésünk további spórolásra kényszerített bennünket, így a tisztítószer 

felhasználásunkat jelentősen csökkenteni kellett a higiéniai követelmények betartása mellett. 

A logopédia az óvodából az iskolába költözött, a csoportban eddig használt logopédiai 

játékokat is elkérték. 

Bútor-, fejlesztőjáték-, textília- és edényvásárlásaink anyagi fedezetét az IPR keretből 

biztosítottuk. 

Az udvari játékaink bővültek egy-egy trambulinnal, amely a szülők farsangi adománya. 

A „B” épület kerti kiülőjét régi asztalokkal és átalakított padokkal rendeztük be. 

A Szimba pályázaton nyertünk 100000 Ft-ot, amelyből további kerti padsort vásároltunk, 

amelyet hamarosan telepítenek. 

Sok gondot fordítottunk a kerti növényeink gondozására. Minta értékű mindkét óvodában a 

konyhakert és a virágosítás. Szépen növögetnek a facsemetéink, a füvet rendszeresen vágjuk 

és locsoljuk. Bekapcsolódtunk a főtér virágosításába, gondozásába és locsolásába, szebbé téve 

az óvoda környezetét. 

A nyár folyamán kifestettük az „A” épület I-es foglalkoztatóját és az 

élelmezésvezető irodáját. 

Négy teremben lakkoztuk le a parkettát. Elvégeztük a tisztasági festéseket és 

néhány javítást.  
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Személyi feltételek 
 

Ebben a nevelési évben nyugdíjba vonult Józsa Istvánné szakácsnőnk és Dudás 

Lászlóné dajka nénink. Továbbá férjhez ment két kolléganőnk: Fülöp Mónika és Pető Éva 

Barbara, akik megkezdték szülési szabadságukat és a helyettesítésükről kellett gondoskodni. 

Az üres álláshelyek betöltésére az önkormányzat pályázatot írt ki. Négy esetben folytattunk le 

pályázati eljárást és választottunk a sok-sok jelentkező közül új munkatársakat, akik közül 

kettő már itt dolgozott az óvodában különböző programok keretében és a másik kettőt is jól 

ismertük, hiszen gyakorlati idejüket óvodánkban töltötték. Kállainé Balázs Gabriella és Fülöp 

Boglárka dajka nénik év közben kerültek hozzánk, és 2011. szeptember 1-től pedig Zsirosné 

Tóth Judit dajka néni és Kovács Krisztina óvónéni kezdhetik meg a munkát óvodánkban. 

Az új szakácsnő Püspöki Gusztávné lett, aki időközben megszerezte a szakács 

végzettséget. Teréki Tiborné önkormányzati alkalmazott 4 órában mosónői, majd a szakácsnő 

nyugdíjazását követően 8 órában a konyhalányi teendőket látta el. 

RÁT-os és BPJ-s alkalmazásban Fejes Attila és Fülöp Attila, mint ételszállító-

karbantartó, Fülöp Boglárka és Kállainé Balázs Gabriella, mint dajka segítették az óvodai 

munkát hosszabb, rövidebb ideig. 

A rehabilitációs keretből egy angol nyelvi adminisztrátort foglalkoztattunk 4 órában, 

Tóth Szilviát, aki a nemzetközi együttműködéseink pályázati megvalósításában segített. 

 

 

Szakmai tartalmi fejlesztések 
 

A módosított Csicsergő Óvodai Programunk alapján készítettük el csoportnaplónkat, amely kiemelten mutatja a 

változásokat, megkönnyítve ezzel a tervezést. 

Az óvónők az adódó lehetőségeket kihasználva tanfolyamokon szereztek kreditpontokat és fejlesztették 

tudásukat. 

Cím Kredit Hely és idő Név 

Játék és tánc  60 órás akkreditált 

pedagógus-továbbképzés 

Budapest, 2011. júnus 13. Fülöpné Laczkó Lívia 

Zsírosné Őszi Katalin 

Az iskolakészültség új 

értelmezése a DIFER 

pedagógiai vizsgáló 

módszer gyakorlatán 

keresztül 

5 órás képzésen Budapest, 2010. 

december 2. 

Bátori Györgyné 

Az IPR gyakorlati 

megvalósítása az 

óvodában 

10 órás elektronikus 

tanfolyam 

2011. június. 16. Zsírosné Őszi Katalin 

Kedvesház-pedagógia I. – 

alapozó továbbképzés – a 

„MÁS”-ság 

megismerése, roma 

kultúra 

30 órás akkreditált 

tanfolyam 

Boldog, 2011 június 11. Bánkiné Józsa Erzsébet, 

Bátori Györgyné, 

Fülöpné Laczkó Lívia, 

Katona Istvánné, 

Molnárné Szekeres 

Erzsébet,  

Szűcsné Bajusz Lívia 

Élménypedagógia az 

integráció alapja 

 

5 órás gyakorlati képzés Budapest, 2011. június 6. Bánkiné Józsa Erzsébet, 

Bátori Györgyné, 

Fülöpné Laczkó Lívia, 

Katona Istvánné, 

Molnárné Szekeres 

Erzsébet,  

Szűcsné Bajusz Lívia 

Zsírosné Őszi Katalin 

Sós Mária 

Kovácsné Kepes Judit 

Zsírosné Pető Éva 
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Barbara 

Területi 

együttműködések, 

társulások, hálózati 

tanulás 

Jó gyakorlatokat 

bemutató konferencia 

Eger, 2011. február 22. Zsírosné Őszi Katalin 

Együtt működünk 

Összefogás a hatékony 

együttnevelésért 

Régiós IPR konferencia Eger, 2011. január 21. Zsírosné Őszi Katalin 

Comenius projektek 

fenntarthatósága 

Szakmai nap Budapest, 2011.  Zsírosné Őszi Katalin 

Kovácsné Kepes Judit 

 

 

Eszterházi Károly Főiskoláról Csecsemő és gyermeknevelő szakos hallgató szakmai 

gyakorlati idejét töltötte nálunk: Kovács-Rádai Borbála 

Dajkai gyakorlat: Kállainé Balázs Gabriella 2010 október 

Óvodapedagógusi gyakorlat: Kovács Krisztina 

Óvodánk a rendőrségtől mobil kreszpályát és a biztonságos közlekedésre nevelést 

segítő kirakókat és társasjátékokat kaptunk egymillió forint értékben. 

Óvodánk bemutatkozott a Kert-Magyarország Iskola és óvodakertek országos 

konferenciáján. Előadónak felkérték a témában Zsírosné Őszi Katalint. Az előadás címe : 

Óvodakert az élhetőbb jövőért. 

Ugyanezzel az előadással szerepeltünk a Berecz Antal Általános Iskola 

nevelőtestületi ülésén, amely még kiegészült két témával: Bánkiné Józsa Erzsébet a Multi-

kulturális nevelés megvalósítása az óvodában és Kovácsné Kepes Judit 

élménybeszámolójával a Comenius projekt keretében megvalósult erdélyi nemzetközi 

találkozó tapasztalatairól. 

Óvodapedagógusaink több bemutató órára is ellátogattak az iskolába, ahol 

táblajátékokat, kooperatív technikákat és egészségnevelési programot láthattunk. 

 

Nevelőtestületünk tagjai házi továbbképzés keretén belül Fülöpné Laczkó Lívia 

fejlesztette az óvodapedagógusok angol nyelvtudását. 
Az IPR óvodai gyakorlatában működtettünk:  

 óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoportot,  

 a célcsoport óvodai beíratását és a hiányzás csökkentését segítő 

munkacsoportot,  

 módszertani adaptációt segítő munkacsoportot ,  

 művészeti munkacsoportot,  

 óvodai környezeti munkacsoportot,  

 fejlesztési munkacsoportot. 

 

Ez évi hospitálásainkat az integrált nevelés az óvodában, és interkulturális nevelés az 

iskolában témában szerveztük a következő helyszíneken:   

 Berecz Antal Általános Iskola Boldog,  

 Csemetekert Óvoda Galgahévíz,  

 felvettük a kapcsolatot a kerepesi Szivárvány Óvodával 

 

 

A nevelési évben a következő témákban tartottunk házi bemutatókat:  

egészséges életmód alakítása, dohányzásmegelőzés és lábtorna, 
finommotorika fejlesztés,  
anyanyelvi játékok bemutatója,  
hagyományőrzés, 
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dramatizálás. 
A nyári időszakban folyamatosan biztosítottuk a gyermekek felügyeletét, de az 

igény folyamatosan csökkent és augusztus közepére megszűnt.  

Az augusztus hónapban a vezető szabadsága alatt az óvodavezető helyettes látta el a 

vezetői feladatokat, amely a nyári élet megszervezését, a nagytakarítás lebonyolítását, 

vendégétkeztetést és egyéb adminisztrációs feladatokat jelentett. A nyár folyamán elkészültek 

az új fényképes pedagógusigazolványok.  Jászfényszaruval közösen nyertünk egy TÁMOP-os 

pályázatot, amelynek szakmai megnyitóján Kovácsné Kepes Judit vett részt és őt jelöltem ki 

projekt menedzsmentnek. A részletes programról később kapunk tájékoztatást. A költségeket 

Jászfényszaru előfinanszírozza. 

 

Az intézmény dolgozói a falu életébe is bekapcsolódtak, többször szerveztünk 

családi programokat: csicsergő avató, farsang, majális, hagyományőrző nap, anyák napja, 

ballagás, családi játszó délután. Már hagyomány, hogy az óvodai munkatársak közösen 

főznek a boldogi csata alkalmával és a paprikafesztiválon is, idén a boldogi káposzta 

ezüstérmes lett. Óvodásaink szerepeltek a Falukarácsony a Csillagszóró és a Csatabemutató 

rendezvényeken.  

Dolgozóink közül többen tevékenykednek az Ujváry Ferenc Művelődési Ház 

csoportjaiban: az ifjúsági néptánccsoportban, a Hagyományőrző csoportban, a Bocsoda 

klubban, az Ujváry Alapítványban és a Beatus kórusban. A Boldogi Óvodáért Alapítvány 

működésében aktívan részt vállalnak dolgozóink. Ezen kívül különböző szervezett közös 

programokat valósítottunk meg (bábcsoport, pedagógus kórus, kirándulás, továbbképzés, 

kiállítások rendezése). Csicsergő bábcsoportunk elsősorban óvodásainknak kedveskedett. 

Csicsergő kórusunk négy alkalommal adott koncertet. Pedagógusnapi szakmai 

kirándulásunkat Budapestre szerveztük, ahol Matus Gábor koronaőr vezetésével 

élménypedagógiai módszerekkel csodáltuk meg a Parlamentet és környékét  

A regisztrált két jó gyakorlatunkról videofelvételt készített a régiós központunk. 

Ebben az évben óvodánk referencia intézményi előminősítésen esett keresztül, amely során 

valamennyi intézményi dokumentumunkat átvizsgálták és megfelelőnek találták a feladathoz. 

Ezzel jogosulttá váltunk a TÁMOP 3.1.7 pályázatra, amely lehetőséggel anyagi forrás 

hiányában nem tudunk élni. Bár a pályázat 100% -ban támogatott, de utófinanszírozású és ezt 

az önkormányzat jelen válságos pénzügyi helyzetében nem bírja el. 

Csicsergő Óvodánk aktuális információkkal, dokumentumokkal, fotókkal és  

videókkal megtalálható a világhálón is a boldog.hu oldalon, ebben segítettek informatikai 

tudással rendelkező munkatársaim. A KIR-infó adatait folyamatosan frissítjük, hogy 

óvodánkról mindig az aktuális adatokat tekinthessék meg az érdeklődők. A Boldogi Élet 

hasábjain rendszeresen hírt adunk az óvodában történtekről a falu lakói számára. 

Óvodásaink rajzpályázaton és mesemondó versenyen is részt vettek. 

Elvégeztük a pedagógus értékelést. 

 

Befejeződött a gyakornoki program  

A gyakornoki program utolsó szakaszában Fülöpné Laczkó Lívia gyakornokunk 

szakmai munkáját az előző évekhez hasonlóan precízen, szakmailag jól felkészülve 

elhivatottan végezte. A gyermekek egyéni képességvizsgálatához megtanulta és alkalmazta a 

DIFER vizsgálatot csoportjában. Szervezett és vezetett szülői értekezletet, nyílt napot, házi 

bemutató foglalkozást. 
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 Kiemelt feladata volt óvodánk esztétikája, épületeink külső, belső szépsége, 

környezetének gondozása, ápolása, virágosítása, amely feladatának nagy igyekezettel eleget 

tett. 

 Önálló feladata volt a tavaszi hagyományőrző nap megszervezése, amely egyben nemzetközi 

találkozó is volt óvodánkban. A svéd vendégeket ő köszöntötte angol nyelven. Egyéni 

vállalásként angol órákat tartott a nevelőtestületnek, amelyre rendszeresen felkészült és nagy 

türelemmel buzdított bennünket a tanulásra. 

A Comenius projektünk előrehaladási jelentését elkészítettük és 

elküldtük a Tempus közalapítványnak. A pályázat keretén belül október folyamán óvodánk 12 

fővel részt vett az erdélyi találkozón Sepsiszentgyörgyön a Hófehérke Óvodában. 2011. 

április 28-tól április 2-ig Csicsergő Óvodánk volt a nemzetközi találkozó házigazdája. Az 

óvoda dolgozói mindannyian maximális erőbedobással dolgoztak azon, hogy a vendégek 

megismerjék helyi hagyományainkat és jól érezzék magukat. 

 

IMIP beszámoló 2011. 

 
Ebben az évben nem írtak ki pályázatot pedagógus teljesítménymotivációs alapból. 

 

Ebben az évben ötödik alkalommal végeztük el intézményünkben a pedagógus teljesítményértékelést.  

A kapott százalékos értékek alapján öt pedagógus részesül bérkiegészítésben. 

A szülőkkel való kapcsolattartásra nagyon odafigyeltünk, kikértük a véleményüket az óvónénikkel 

kapcsolatban személyre szóló kérdőív alapján, amely jó eredménnyel zárult. 

Számomra nagyon fontos a szülőkkel való személyes találkozás, örömmel fogadtam őket, ha 

személyesen felkerestek az irodámban problémáikkal. Biztosítottam őket arról, hogy megértem 

problémáikat és amennyiben módomban állt, haladéktalanul intézkedtem ügyükben. 
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Módszertani adaptációt segítő munkacsoport 

beszámolója 

Molnárné Szekeres Erzsébet 

  

A 2010./2011-es nevelési évben sok ötlettel teli, színes bemutató foglalkozást láthattunk. 

11 óvó néni szorgoskodott, hogy a bemutatók alatt minél több ismeretet tudjanak átadni a kollégáknak. Nagy 
hangsúlyt fektettünk a mozgásra, az egészséges életmódra és a hagyományápolásra. 

Ezt bizonyítja a lábtorna bemutató, dohányzásmegelőző foglalkozás és a családi sportnap a focipályán. 

A továbbiakban megfigyelhető, hogy minden területet érint az óvó nénik munkája. 

A finommotorika fejlesztés során, a monotípiával ismerkedhettek meg a gyerekek, majd az általuk készített 
szivárványvirágokban gyönyörködhettek az óvó nénikkel együtt.  

Az anyanyelvi játékok bemutatója sem maradhatott el, hiszen a rengeteg beszédhibás, beszédzavarral küzdő 
gyermek fejlődését segítjük ezáltal. 

A hagyományőrzés során a „kiszézést” láthattuk, melyet svéd és erdélyi vendégeink is megtekinthettek. Itt 
láthattuk még a „boldogi lakodalmast” a Katica és Süni csoport előadásában, mely könnyeket csalt sok ember 
szemébe. 

A mese világába is elkalauzoltak bennünket az óvó nénik, mely során a Három kismalac történetét láthattuk a 
nagycsoportosok dramatizálásával. 

A Csillagszóró műsorra a Süni csoportba járó gyerekek készültek, ezáltal szeretnénk ápolni a falu hagyományait 
is.  

Zárásként a Mátrába látogatott az „ A” épület három csoportja. Az erdei séta során az óvodavezető bemutatta 
a „természet csodáit”, alkalomhoz illő dalokat énekeltek a kisvonaton és a kacsás tó partján, majd fészeképítő 
és kukacgyűjtő játékkal kedveskedett a gyerekeknek Bánkiné, Katonáné és a szülők közreműködésével. 

 


