Intézmény neve:

Szilvásváradi Manóvár Óvoda

Címe:

3348 Szilvásvárad Park u. 2.

OM azonosító:

201 861

Óvodavezetői beszámoló
2014/2015. nevelési év

A beszámoló a Szilvásváradi Manóvár Óvoda és a Szilvásváradi Manóvár Óvoda
Nagyvisnyói Tagóvodájának éves működéséről nyújt áttekintést.

Az intézmény fő jellemzői
Az óvoda neve:

Szilvásváradi Manóvár Óvoda

OM:

201 861

Óvodánk elérhetősége:
Cím:

3348 Szilvásvárad Park u. 2.

Telefon:

06 36 816 227

Fax.

06 36 816 227

e-mail:

szilvaovi@gmail.com

Az óvoda vezetője: Színné Kaczvinszki Éva
Az óvoda, alapító okiratának száma, kelte:

Az intézmény szervezeti felépítése
Intézményünk Szilvásváradon két csoporttal, Nagyvisnyón pedig egy csoporttal működik,
vegyes, osztatlan csoportokkal.

Az óvoda szervezeti felépítése:
Vezetői beosztás
Óvodavezető

Vezetőnek alárendelt
munkakörök

A munkakörben
foglalkoztatott
létszám
1 fő
1 fő
4 fő
3 fő

Tagóvoda vezető
Óvodapedagógus
Dajka
Melegítős konyhai
dajka
1 fő

Megjegyzés
munkaidő
Teljes munkaidő
Teljes munkaidő
Teljes munkaidő
Teljes munkaidő
Teljes munkaidő

A fenti táblázat mutatja azt, hogy intézményünk a törvényi előírásoknak megfelelő
alkalmazotti létszámmal rendelkezik.

Személyi ellátottság:
- 2 fő vezető óvodapedagógusi szakvizsga
- 2 fő fejlesztő óvodapedagógusi szakvizsga
- 1 fő szakértő – pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen
- 3 fő dajka szakképzettség
A nagyvisnyói tagóvoda vezetője, az idén nyár elején megszerezte az Eszterházy Károly
Főiskolán Oklevelét – szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető képzettséggel, mellyel
megszerezte a végzettséget a tagóvoda vezetői kinevezés törvényben előírt ellátásához. A
kolléga tanulmányait 100 %-ban önerőből finanszírozta.
Pedagógus életpálya modell bevezetéséből következő feladatok:
-

2015. január 1.-tő 1 fő óvodapedagógus a minősítési eljárásban Mesterpedagógus
fokozatott szerzett, és szakértőként vesz részt a OH által szervezett tanfelügyeleti
ellenőrzésben, illetve a pedagógusminősítési eljárásokban.

-

A 2015. évi minősítési eljárásra 1 fő óvodapedagógus jelentkezett, a minősítési eljárás
kiváló eredménnyel zárult, így 2016. január 1-től, . Pedagógus II. fokozatba sorolható.

-

A 2016. évi minősítési eljárásra 2 fő óvodapedagógus jelentkezett, - az OH által kiírt
pályázati feltételeknek megfelelve – minősítésükre a következő évben kerül sor.

A minősítési eljárásokra az óvónő önként jelentkezhet, de vannak kötelező folyamatok is,
hiszen a Pedagógus II. fokozatig minden pedagógusnak kötelező eljutnia. A magasabb
besorolással járó magasabb bért az állam finanszírozza.
A minősítő eljárásra való felkészülés nagy feladat a pedagógus számára, el kell készítenie
portfólióját, átfogó képet kell nyújtaniaéletútjáról szakmai, módszertani felkészültségéről,
óvodai dokumentumairól, gyakorlati munkájáról. Ez egyrészt egy külső megmérettetés,
szakmai elismerés, dicséret, másrészt azonban szakmai megújulást és fejlődést eredményez.
A nevelőmunkát közvetlenül segítő:
- 1 fő logopédus (Bélapátfalvai Tankerület)

A gyermekek vonatkozásában az elmúlt nevelési év létszámadatai, Szilvásváradon
A 2014/2015. nevelési évre beírt gyermek létszám

51 gyermek

2014. okt. 1. statisztikában szereplő
Előfelvételes:
(2014. december 31. nem tölti be harmadik életévét)
Bejáró:
Kedvezményesen étkező 50 %
Ingyenesen étkező GYEV
Sajátos nevelési igényű:

49 gyermek
2 gyermek
12 gyermek
6 gyermek
23 gyermek
1 gyermek

Tanköteles korú
2015/2016. tanévben iskolát kezdett

21 gyermek
15 gyermek

Gyermekek vonatkozásában az elkövetkező nevelési év adatai, Szilvásváradon
A 2015/2016. nevelési év beírt
Előfelvételes:
2015. december 31. nem tölti be harmadik életévét
Bejáró (busszal)
Bejáró (szülővel)
Sajátos nevelési igényű
2015/2016. évben iskolaköteles:

45 gyermek
3 gyermek
8 gyermek
2 gyermek
1gyermek
17 gyermek

Létszámunk az elmúlt nevelési évhez képest csökkenést mutat, reméljük azonban, hogy ez a
gyermekszám nem végleges, hiszen a köznevelési törvény szerint a szülő gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Ez alapján a
gyermeklétszám a nevelési év folyamán még emelkedhet – beköltözés, átjelentkezés, stb.
A MŰKÖDÉS TÁRGYI FELTÉTELEI
Feltételeink optimálisak. Az óvoda jól felszerelt, megfelelő eszköz ellátottsággal rendelkezik
nevelési programunk, illetve a programban megfogalmazott kiemelt feladatok (anyanyelvi
nevelés logopédiai terápia, környezettudatos nevelés egészséges életmód, mozgásfejlesztés)
eredményes megvalósításához. Minden évben szükség van azonban az elhasználódott tárgyak,
eszközök cseréjére, felújításra, állagmegóvásra.
2015 nyarán, a következő munka-tevékenységek elvégzésére van szükség:


. Az udvari játékok – teljes felújítása. (Torony rámpával – mászó fokok távolságának
megváltoztatása, átszerelése, védőkorlát felszerelése, ütéscsillapító talaj kialakítása,
homokkal való feltöltése. Babaház tetejének komplex cseréje, átfestése. Fa vonat,
hinták, homokozó megszüntetése. Új 3 db lengőhinta vásárlása, beállítás, megfelelő
ütéscsillapító talaj kialakítása, homokkal való feltöltése. Nagy mászóka alatt
ütéscsillapító talaj kialakítása, homokkal történő feltöltése. Lovak, Lovas-fogat
javítása, a fogat teljes cseréje, festése). A munkákat Farkas Gyula, vállalkozó
irányította. A költséghatékonyabb felújítás érdekében minden olyan tevékenységet,
mely nem igényelt „különleges szakmai felkészültséget” az Önkormányzat
közfoglalkoztatottjai végeztek.



A tisztasági nagytakarítás, fertőtlenítés a 3 dajka feladata, a csoportszobák, kiszolgáló
helyiségek, folyosók nagy alapterülete, felszereltsége miatt, ez nagyon nagy
leterheltséget, s feszített munkatempót igényel. A munkát könnyítette, hogy az idén is
lehetőség volt egy közfoglalkoztatott alkalmazására. (Köszönjük, az Önkormányzat
segítségét!)

A következő évre betervezendő feladat



A konyha bútorainak cseréje (25 éve használjuk, azóta már cseréltük a lábazatát, az
ajtókat, de a nagy igénybevétel miatt, - amennyiben költségvetésünkben lehetőség lesz
rá – szükségessé válik cseréje.
Szükséges van az óvodai számítógép cseréjére – 12 éve működik, sajnos egyre
gyakoribb meghibásodásokkal, leállással, s a számítástechnikai szakember véleménye
szerint is, megérett a cserére.

Szakmai feladatok megvalósulása
Óvodai nevelésünk célja a gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása az egyéni
képességek figyelembevételével, szeretetteljes biztonságérzetet adó környezetben. Tevékeny
óvodai élet megteremtésére törekedtünk, melyben hangsúlyt kapott a kreatív gondolkodási
irány megerősítése, az alkotó erő kibontakozása, tanulási képességek, kompetenciák
fejlesztése. Törekedtünk a cselekvéses tanulási módszer megerősítésére, teret adva a
tapasztalat útján szerzett gondolkodásnak, mely Pedagógiai Programunk elsődleges feladata.

Terület
Egészséges életmódra nevelés

Érzelmi nevelés szocializáció

Megvalósulás
- Az egészséges biztonságos környezet
kialakítása, - Megfelelő napirend kialakítása,
gyerekek gondozása, önállóság fejlesztése. Étkezési, önállósági, tisztálkodási szokások
kialakítása.
Mindennapos
mozgás,
levegőzés biztosítása. - Egészséghét (Csupa
erő Csupa izom) - Alvás pihenés szokásainak
kialakítása. - Saját környezet rendjének,
gondozottságának
kialakítása.
Az
egészséges életmód iránti igény kialakítása. Réteges öltözködés szokásának kialakítása. Mindennapi gyümölcsfogyasztás. - Séták,
kirándulások szervezése. - Rendszeres
testmozgás, torna, néptánc. - Rendszeres
vízfogyasztás.
Feladatunknak tekintettük: - Családias légkör
kialakítását
Baráti
kapcsolatok
kialakulásának segítését támogatását. Felnőtt
személyes
példamutatását.
Visszahúzódó gyerekek segítését. - Egymás
iránti érdeklődés fokozását. - Szeretet
kapcsolatok
erősítését,
durvaság,
agresszivitás elutasítását. - Születésnapok
megtartásával a közösségi kapcsolatok
erősítését. - Közösségi érzéseket erősítő

Értelmi fejlesztés, differenciálás

programok szervezését. (Farsangi bál, Anyák
napja, gyereknap, kirándulások. - Beteg
gyermekek meglátogatását. - Szociálisan
érzékeny gyermekek segítését, érzékenység,
nyitottság kialakítását. Közös élmények,
örömök megbeszélését. - Konfliktuskezelő
képesség fejlesztését. - Erkölcsi alapértékek
megismertetését - Az ünnepekre való lelki
felkészülést. - Udvariassági szokások
kialakítását (köszönés, kérés, megköszönés,
megszólítás) - A gyerekek önbizalmának,
énképének erősítését. - Beszoktatáskor az
anyától való elválás segítését (anyás
beszoktatás)
Figyelembe
vettük:
A
gyerekek
kíváncsiságát,
érdeklődését,
előzetes
tapasztalatait,
egyéni
képességeit.
Képességfejlesztő eszközöket, játékokat
alkalmaztunk.
Biztosítottuk: - A cselekvő-felfedezőtanulás
lehetőségét.
Fontosnak tartottuk: - Az anyanyelvi és
kommunikációs készségek fejlesztését. A
gyerekek érdeklődésére építve, változatos
tevékenységek biztosítását. A lassabban
fejlődő gyerekek differenciált segítését.
Lehetőséget adtunk: - Kérdések feltevéséreválaszadásra. - Önálló problémamegoldásra.
Kihasználtuk: - A különböző tevékenységi
formák közötti kapcsolódási lehetőségeket

Fejlesztő pedagógia

Törekedtünk arra: - Hogy inger gazdag
környezetet
teremtsünk,
amelyben
a
tapasztalatok élményként rögzülnek a
gyermek tudatában.
A leendő nagycsoportos gyerekek körében
MSSST vizsgálatot végzett a Nevelési
Tanácsadó. A vizsgálat célja volt, hogy
irányt mutassanak az óvónőknek arról, hogy
a gyerekeknek mely készségei fejlettek
illetve, hogy melyek a fejlesztésre váró
területek, amelyeket meg kell „segíteni”
ahhoz, hogy az óvodából kikerülő gyermekek
biztosan és sikerrel tudják megkezdeni az
általános iskolát. A vizsgálat összegzése
minden gyerekről külön készült, melyet a

Sajátos nevelési igényű gyermek

Játék, udvari játéktevékenységek

Művészeti nevelés

Mozgás

szülők is megismerhettek. Az eredmények
tükrében egyéni fejlesztésben részesültek a
gyerekek. Arra törekedtünk, hogy mindenki a
maga egyéni sajátosságainak megfelelő
törődésben részesüljön.
Az idei nevelési évben 1 fő SNI-s
gyermekünk volt, őt a szakértői bizottság
szakvéleménye alapján a kijelölt szakember
fejlesztette, csoportjából kiemelve heti
kétszer 1 órában.
A
csoportok
játékai
miden
játéktevékenységhez megfelelőek, újakat
mindig mikuláskor vásárolunk.
Sok
érdekes, fejlesztő, konstruáló játékban
válogathatnak a nap folyamán. A délelőtti
játékban, az óvónők, lehetőséget biztosítottak
arra, hogy a gyerekek tapasztalatokat
szerezzenek,
megvalósítsák
ötleteiket,
közben tanáccsal, egy-egy új eszközzel
segítették a játék továbbfejlődését. Szívesen
játszottak építő játékokkal, Dublóval, Legoval, társasjátékokkal, asztali kirakókkal,
memóriajátékokkal. Szerepjátékukhoz a
konyhai eszközök, babaszobai játékok, építő
játékok,
bábok,
ruhák,
táskák
nélkülözhetetlen kellékek voltak.
Az udvari eszközök lehetőséget adtak a
mozgásos tevékenységek gyakorlására.
A kreatív tevékenységekhez a feltételek
biztosítottak voltak. Megismerkedtek a
gyerekek
különböző
anyagokkal,
eszközökkel,
különféle
technikákkal
(hajtogatás, festés, ragasztás, gyurmázás,
fűzés, tépés. Részesei voltak művészeti
tartalmú
programokkal
(bábszínház,
drámajáték, néptánc,) A zene, tánc, népi
játékok,
mesélés,
verselés,
bábozás,
drámajáték napi szinten megjelentek.
Hagyományos ünnepeink művészeti értékét a
megfelelő stílus, esztétikum (külső és belső
tartalom) kialakításával biztosítottuk. A belső
teret mindig az évszaknak megfelelően
dekorálta a két csoport felnőtt közössége,
ezeket a gyerekek önkéntelen észrevették,
ebben éltek.
A mozgás rendkívül fontos az óvodás
gyermek életében, hiszen a nagymozgások
hatására alakulnak ki azok az idegpályák,
idegi kötődések, kapcsolatok, amelyek a
gondolkodási
műveletek,
a
kognitív

Környezettudatosság, környezetvédelem

Munka jellegű tevékenységek

képességek fejlődését segítik. Ezért: Biztosítottuk a mindennapi szabad mozgás
lehetőségét az udvaron, vagy kirándulás
alkalmával. - Minden nap irányított
testmozgást végeztek a gyerekek (a
tornaszobában, az udvaron, vagy a
csoportban). - A tornaszobában heti egy
alkalommal torna foglalkozás keretében
szintén szervezett, a pedagógus által
irányított
gimnasztika
gyakorlatokat
végeztek a gyerekek. - Megismertek futófogó-és
versenyjátékokat,
ügyességi
játékokat. - Volt kúszás, mászás, függés,
támasz, egyensúlyozás, dobás) - Tornáztak
eszközzel, labdával, szalaggal. A néptánc,
rendszeres mozgásforma a csoportokban. A
nagymozgások
által
téri
tájékozódó
képességük, finom-motorikájuk is fejlődött.
A
középsőnagycsoportos
gyerekek
magabiztosan mozognak térben, ismerik a
téri irányokat, téri viszonyokat. Nemcsak
mozgáskultúrájuk, hanem fizikai képességeik
is erősödtek. Heti két alkalommal tartásjavító
mozgásban vesznek részt az iskolába menők,
illetve heti két másik napon alapozó tornát
végeznek azok a gyerekek, akiknek egyéni
fejlesztésre van szükségük.
A környezettudatosság mindennapi életünk
része, törekedtünk a szép, tiszta környezet
iránti igény kialakítására. A gyerekek
kirándulások alkalmával: - Megismerkedtek
a növény és állatvédelemmel. - Megfigyelték
a természet szépségeit, gyűjtögettek. Nagyítóval megnézték a növényeket,
állatokat. Az óvoda udvarán: - Leveleket
gereblyéztek, ültettek, gondozták a kis
veteményes kertet - Télen madáretetőnél,
figyelték
a
madarakat,
az
élelmet
folyamatosan kihelyezték az etetőbe. –
Locsolták a kis facsemetéket.
A csoportszobában: - Tavasszal ágakat
hajtattak,
magvakat
csíráztattak.
Dramatikus
játékokat
játszottak
a
környezetbarát magatartás gyakorlására. Barkácsoláskor újrahasznosított anyagokat is
használtak. - Megismerték a vízzel ás
árammal való takarékosság szokásait.
A kicsikre az önkiszolgáló munka a jellemző:
- Fontos volt, hogy megtanulják önmaguk
ellátását a mosdóban, öltözködéskor,

étkezésnél. (természetesen differenciáltan a
fejlettséghez
mérten
kaptak
felnőtt
segítséget.) - Megtanulták a játékok
elrakásának
szabályait,
környezetük
rendjének
megőrzésével
kapcsolatos
munkafolyamatokat. - Részt vettek a virágok
gondozásában

Cselekvő-felfedező tanulásszervezés

Anyanyelvi nevelés

Közösségi nevelés

A nagyok: - naposi munkában már nemcsak
önmagukat, hanem társaikat is kiszolgálták.
(terítés, ágyazás, megbízatások teljesítése) segítettek falevelet gereblyézni, kupacokba
hordták, zsákokba gyűjtötték. lesöpörték a
teraszt, járdát, összeszedték az elszórt
szemetet.
Az tanulás részben utánzásos, spontán
tevékenység volt, amely nem szűkült le az
ismeretszerzésre, hanem az óvodai nap
folyamán adódó helyzetekben, természetes és
szimulált környezetben, kirándulásokon, az
óvónők által szervezett foglalkozásokon és
időkeretben valósult meg, biztosítva a sok
érzékszervet
foglalkoztató
tapasztalás
lehetőségét. Fontos volt, hogy a gyerekek
motiváltak legyenek, ennek érdekében
korszerű
módszereket,
eszközöket,
eljárásokat alkalmaztunk. (projektmódszer,
szimulációs és szerepjáték, kooperativitás)
Az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő
differenciálást alkalmaztuk.
Olyan légkör alakult ki a csoportokban,
amelyben
a
gyerekek
szívesen
megnyilatkoztak,
meséltek,
kérdeztek,
meghallgattak másokat. Naponta kétszer
hallgattak mesét, verseltek, mondókáztak,
énekeltek. A drámajátékok, bábjátékok,
szituációs
játékok,
gyermekek
által
elmondott mesék, a verbális képességeket
fejlesztették.
Ugyanígy
a
nyelvi
kompetenciákat erősítették a dalos játékok,
gyermekdalok mondókák, csúfolódók. A
legkisebbek esetében voltak kezdetben alig
beszélő gyerekek, akik év végére bátran
kommunikálnak. A beszédhibás gyerekekkel
logopédus foglalkozott a tanév folyamán,
heti egy alkalommal.
Az óvodában vegyes csoportok működnek,
így testvérpárok, ismerősök egy csoportba
járhatnak, a kialakított közösségi értékek
évről-évre átöröklődnek. A közösségi értékek

IKT alkalmazása

megtanításának
legjobb
módszere
a
példamutatás,
erre
törekedtünk.
A
legkisebbek beszoktatása sikeres volt,
természetesen
voltak
nehezebben
szocializálódó és könnyen beilleszkedő
gyerekek. A gondoskodó, szeretetteljes
óvónői attitűd biztonságos környezetet
teremtett. Fontosnak tartottuk az akarati
tulajdonságok, az empátiakészség, türelem,
egymásra figyelés képességének erősítését.
Konfliktushelyzet esetén szempont volt az is,
hogy
a
gyerekek
megtanulják
a
problémahelyzetek kezelését. A közösségi
érzés erősítését szolgálta a hiányzó gyerekek
meglátogatása, vagy érdeklődés a hogyléte
felől. Sok családi program alkalmával
szülők, gyerekek, pedagógusok együtt
ünnepeltek,
vagy
játszottak,
ez
a
magatartásformáláson kívül örömforrás is
volt mindannyiunk számára.
Az óvodavezető irodájában van egy
számítógép, a vezető a tagóvoda vezető és
két óvodapedagógus rendelkezik egy-egy
laptoppal. Van, digitális fényképezőgépünk
mellyel,
megörökítjük
az
óvodai
eseményeket. Sok fotó, és felvétel készül a
csoportokban, a programokról és az
intézményi
szintű
ünnepélyekről
is.
Laptopon, vagy CD-re írva őrizzük, több
esetben előhívjuk a képeket, melyeket a
szülők is megtekinthetnek. A fotók,
felvételek nézegetése lehetőséget ad, az
élmények felelevenítésére, beszélgetésre.
Van 3 db Cd lejátszónk, mellyel a helyi
rendezvényeinken a megfelelő zenei
aláfestést tudunk biztosítani.

Külső kapcsolatok:
Szülőkkel való kapcsolattartás
Formái:
-

szülői értekezletek, évi 3 alkalommal, plusz 1 alkalom augusztus végén az óvodába
érkező új gyermekek szülei számára.
óvodai nyilvános ünnepek: Mikulás várás, Adventi ünnepkör záró ünnep, Farsang,
Anyukák, Nagymamák köszöntése, Gyermeknap, Búcsúuzsonna

A szülői értekezletek vonzóvá tétele lesz a továbbiakban a cél. Egy csoportban már
alkalmazzák a pedagógusok az interaktív programot, amikor együtt tevékenykednek,
bemutatják az óvodai játékokat. Ez vonzóbb a szülők számára, mint a pedagógus
magyarázata, előadása. A szülőket érintő témákban külső szakemberek, előadók meghívása.
Fogadó órákon tájékoztatást kapott a család gyermeke fejlődéséről (sajnos kevesen élnek
ezzel a lehetőséggel).
Az óvoda-iskola átmenet támogatása
A leendő tanító néni látogatása az óvodába, találkozás, beszélgetés a gyerekekkel, a szülők
tájékoztatása az iskola kezdés feladatairól, a szükséges eszközökről. A nagycsoportosok
látogatása az iskolába, részvétel egy tanórán
A kapcsolat fenntartás célja a gyerekek zavartalan iskolakezdésének elősegítése, az óvodában
kialakított jó szokások továbbvitele. A gyerekek megismerése a tanító néni részéről, és a
tanító néni megismerése a gyerekek részéről. Pozitív érzelmi viszony kialakítása a leendő
pedagógus és a gyerekek között. Az iskolai viselkedés, szokások megismerése a gyerekek
részéről, az óvodai szokásrend megismerése a tanító részéről

Fenntartó, Képviselő testület – a fenntartói elvárások megismerése, folyamatos
információáramlás az óvoda gazdálkodásával kapcsolatos feladatok pontos, elvégzése,
egymás munkáját segítő kapcsolat kialakítása, jogszabály szerinti kötelezettségek teljesítése.
Nevelési Tanácsadó, Gyógypedagógiai Módszertani Központ –a fejlődésbeli lemaradások
figyelemmel kisérése, igény szerinti vizsgálatok igénylése, szakértői vizsgálatok,
felülvizsgálatok igénylése. Folyamatos konzultáció az egyéni fejlesztés feladatainak elvégzése
érdekében.
Családsegítő - a hátrányos helyzetű gyermekek lemaradásának segítése, a jelzőrendszer
működtetése, konzultáció, eseti megbeszélések.
Gyermekvédelmi feladatok – kapcsolat a családsegítő szakszolgálattal –szükség szerint,
és
folyamatos
nyomon-követés,
jelzőrendszer
működtetése,
segítségnyújtás.
Óvodapedagógusok jelzései a gyermekvédelmi felelősnek, a családsegítő szolgálat
munkatársainak, eseti megbeszélések, családlátogatások, megoldási módok, javaslatok,
beszélgetés a családokkal, tanácsadás.
A gyermekvédelmi feladatokat vezetői felügyelettel éves terv alapján gyermekvédelmi felelős
látta el. Folyamatos kapcsolatot tartottunk az óvodapedagógusokkal, a gyermekvédelmi
szakszolgálattal, az idei nevelési évben egy három gyermekes család számára javasoltuk a
szociális bizottság számára az ingyenes étkezés lehetőségét, melyet meg kaptak.

A gyermeki fejlődés nyomonkövetése–írásbeli rögzítése, pontos dokumentálása a szülő
tájékoztatása, fejlesztési javaslatok. (a gyermek anamnézise - a gyermek fejlődésének mutatói
(érzelmiszociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés, stb.) valamint az óvoda pedagógiai
programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyelések.

A gyermek fejlődését segítő megállapítások, intézkedéseket, az elért eredmény, - amennyiben
a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításai, - a szakértői bizottság
felülvizsgálatának megállapításai, - a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzések.

A Szilvásváradi Manóvár Óvoda működése a 2014/2015. nevelési évben a helyi Pedagógiai
Program, valamint az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram útmutatása alapján történt,
nevelési elveink többnyire összhangban álltak a családok elvárásaival.
Nevelésünk tartalma tevékenységeken keresztül jutott érvényre és a nevelési folyamat négyes
feladatrendszerén keresztül valósult meg:
- játék és tanulási tevékenység
- társas és közösségi tevékenység
- munkatevékenység
- szabadidős tevékenység
A működés rendje, a nevelés színvonala, feltételrendszerünk, gazdálkodásunk, alkalmazotti
közösségünk munkája az ellenőrzések, a partnerek visszajelzései alapján megfelelő volt.
Jól képzett, lelkiismeretes munkát végző, gyermekeket szeretőpedagógusok és technikai
dolgozók látták el feladataikat intézményünkben.

Szilvásvárad 2015. augusztus 10.

Színné Kaczvinszki Éva
óvodavezető

Beszámoló a 2014/2015-ös
nevelési évről

Készítette: Mátyásné Molnár Anita
tagóvoda vezető

Óvoda neve: Szilvásváradi Manóvár Óvoda Nagyvisnyói Tagóvodája
Óvoda címe: 3349 Nagyvisnyó, Alkotmány út 1/a
OM azonosító: 201861
Fenntartó: Szilvásvárad és Nagyvisnyó községek Óvodai Társulás(3348 Szilvásvárad,
Miskolci út 7.)

A tagóvoda az alábbi törvények és óvodai dokumentumok alapján végzi tevékenységét.
 2011.évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről
 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 363/2012.(XII.17.)Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
 Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
 Helyi Pedagógiai Program
 Házirend
 Munkaterv

Az intézmény szervezeti felépítése
Intézményünk a Szilvásváradi Manóvár Óvoda tagóvodájaként egy, vegyes életkorú
csoportban fogadja a gyermekeket.

Személyi ellátottság
2 fő óvodapedagógus-felsőfokú, főiskolai végzettséggel-ebből 1 fő szakvizsgázott-közoktatási
vezető-tagóvoda vezetői megbízással
1 fő dajka-szakképesítéssel

A gyermeklétszám korcsoportonkénti alakulása a 2014/2015-ös nevelési év során
Statisztikai(2014.10.01.)

Tényleges(2015.05.31.)

3évnél fiatalabb

1 fő

1 fő

3 éves

2 fő

3 fő

4 éves

3 fő

2 fő

5 éves

4 fő

3 fő

6 éves

3 fő

5 fő

Összesen:

13 fő

14 fő

Tanköteles korú gyermekek száma: 7 fő -2015.08.31-ig 6. életévét betölti
Ténylegesen iskolát kezdő:

3fő

A szülők és a nevelőtestület véleménye alapján 4 fő még egy évet óvodai nevelésben vesz
részt.
A 2015/2016-os nevelési évre 3 új gyermek felvételét kérték,így a várható gyermeklétszám
14-15 fő lesz.

Tárgyi feltételek
Óvodánk tágas, világos, a gyermekek életéhez, tevékenységeihez kényelmes, biztonságos,
rendezett környezetben valósul meg a nevelés. A csoportszobai bútorok, berendezési tárgyak
a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő méretű, biztonságosak. A bútorok könnyen
mozgathatók, változtathatók, lehetővé téve a játszótér igény szerinti alakítását. A tárgyak,
játékeszközök esztétikusok –a vegyes életkor sajátosságainak megfelelő fejlesztési
lehetőséget nyújtó. A játékeszköz állomány bővítéséhez régi óvodásaink szülei, falubeli
nagyszülők is hozzájárulnak.
A tornaterem mozgásfejlesztő eszközei a gyermekek mozgásfejlesztését széles körűen
lehetővé teszi.
Az óvoda udvarán az udvari játékok felújításra, lecserélésre szorulnak. A bevizsgálás is
szükséges lenne. A régi körhintát –balesetveszélyessége miatt-kivetettük. Helyette tudtunk
venni egy új udvari játékot-Láncos lépegető-amit a nyár elején a gyártó cég be is épített. Az
udvari játékok cseréjére pályázat útján szeretnénk forráshoz jutni-sajnos erre kevés lehetőség
adódik.

Az étkezéshez használt porcelán, üveg edényeket, poharakat folyamatosan cseréljük, pótoljuk.
Minden étkezéshez textil abroszt, evőeszközöket, szalvétát, szükség szerint kést is
használunk-ezek megfelelő mennyiségben, jó állapotban állnak rendelkezésünkre.
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet meghatározza a nevelési-oktatási intézmények kötelező
eszköz-és felszerelés jegyzékét. Az előírt berendezési tárgyak, felszerelések rendelkezésünkre
állnak.
A tisztálkodáshoz szükséges eszközöket, ágyneműt a szülők biztosítják a gyermekek számáraaz esetleges pótlást mi vásároljuk meg.
Fontos lenne az óvoda alagsorában a vizesblokk kialakítása, javítása, ezáltal a mosakodási és
WC lehetőség biztosítása –ami a nyári nagy melegben, a hosszabb udvari
tartózkodásfolyamán elengedhetetlen.
Nagy szükségünk lenne nagyobb betonos rész kialakítására, és fedett rész kiépítésére-ami a
járda és épület között elegendő lenne,mert csapadékosabb, hidegebb időben a levegőzést
nehezen oldjuk meg.

Az óvodai intézményi étkeztetés
Az óvoda konyhája – Önkormányzati-ellátja az óvodáskorú, iskolás korú gyermekek,
valamint szociálisan rászoruló, idős korú és vendég étkezők étkeztetését. Az étkezési
ellátással, minőséggel, mennyiséggel kapcsolatosan elégedettek vagyunk. A gyermekek
számára a napi háromszori étkezés biztosított-az iskolatejet az óvodás gyermekek számára is
biztosította az önkormányzat. A gyermekek egészséges életmódjának alakításához a szülői
közösség is hozzájárul- heti rendszerességgelelegendő mennyiségű, friss gyümölcsöt
vásárolnak a gyermekeknek.

Dologi kiadások
Nagyobb dologi kiadás az udvari játék megvásárlása volt. Kisebb dologi kiadások-WC tető,
fénycső csere, karbantartási munkák. A nyári bezárás alatt festési munka volt szükséges- a
csoportszobában csak javítás, az öltöző, előtér, mosdó, iroda teljes illetve lábazati festése. A
konyha, lépcsőház, konyha folyosója teljes tisztasági festése megvalósult. A nyári takarítást- a
szülők időben tájékoztatása után-2015.08.01.-08.31. között oldjuk meg.
Az óvoda riasztó rendszere nem jó, sok téves riasztást adott. Jelenleg tart a javítása.

Működési feltételek
Az óvoda hétfőtől-péntekig 7,30.16 óráig tart nyitva. 2015 szeptemberétől 7,00 órától
tervezzük a nyitvatartást- sok szülő már nyitás előtt 15-20 perccel meghozza a gyermekét az
óvodába-ilyenkor még nincs óvodapedagógusi felügyelet.
Az óvoda zárva tart karácsony és újév között: ilyenkor az alkalmazottak szabadságukat töltikés a gazdaságosságot szem előtt tartva-a szülők időben tájékoztatása alapján.
A nyári zárva tartás augusztus 1-31 között valósul meg.

Alkalmazottak hiányzása, helyettesítése
Hosszabb hiányzás, távolmaradás nem volt- az óvodapedagógusok ezeken a napokon egymást
helyettesítik-a törvényben előírt 32 óra felett heti 4 órában. A dajka helyettesítésére az
Önkormányzat biztosít helyettesítőt.

Működést meghatározó jellemzők
Óvodánk alapfeladatait az Alapító okirat határozza meg. Feladatunk a gyermekek óvodai
nevelése, napközbeni ellátása. Cél a gyermekek érdeklődésének felkeltése, kíváncsiságuk
kielégítése, életkori sajátosságokat figyelembe véve játékos fejlesztés. A délelőtt folyamán a
koruknak megfelelő spontán és tervezett tevékenységek, játékok közül választhatnak. Az
óvodapedagógusok irányításával új ismereteket, tapasztalatokat szerezhetnek, meglevő
ismereteiket rendszerezhetik. Előtérbe helyezzük a tapasztalatokon alapuló, több érzékszerven
keresztül történő ismeretszerzést.

Pedagógiai munka feladatai, megvalósulása
Óvodánkban a Tevékenységközpontú nevelési program és Kompetencia alapú
programcsomag alapján végezzük a mindennapi munkát. Ez összhangban áll az Óvodai
nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal.
Ez alapján járulunk hozzá a gyermekek egészséges fejlődéséhez, hátrányainak
csökkentéséhez, tehetség kibontakoztatáshoz-egyéni adottságaiknak figyelembe vételével
képességeik alakítását, ami képessé tesz őket az iskolai életre való felkészüléshez.
Az Alapprogram és a helyi pedagógiai program egymásra épülő összehangolt rendszere
biztosítja az intézmény szakmai önállóságát, érvényesülhetnek azok az igények, amit a
társadalom megfogalmaz a gyermekek érdekeinek figyelembe vételével.
A program tartalmazza a nevelési célokat, a gyermekek készségeinek, képességének
alakítását, az egészséges életmód, érzelmi nevelés, szocializációhoz szükséges foglalkozási
tartalmakat.
Az óvodába újonnan érkező gyermekek fogadása a nevelési év folyamán folyamatosan
történik. A 2014/2015-ös nevelési évre beíratott gyermekek közül egy gyermek nem vette
igénybe az óvodai ellátást. Minden gyermeket felveszünk-igény szerint már betöltött 2,5 éves

kortól. Az óvodába járó gyermekek rendszeresen járnak óvodába, hosszabb hiányzás,
igazolatlan távolmaradás nem jellemző. A beszoktatás időszakában igyekszünk minél jobban
megismerni a gyermekeket, türelmesen, odafigyelve elősegíteni az óvodai élethez
alkalmazkodást, családtól elszakadást. Figyelmet fordítunk az egyéni képességfejlesztésre,
hátrányok csökkentésére –figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságokat.
A dajkával közösen nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek gondozására, tisztálkodásra,
maguk és környezetük rendben tartására. A szülők segítségére vagyunk a szobatisztaság
megszilárdításában.
Feladatunk a gyermekek egészségének védelme, egészséges életmód alakítása, az
egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. A megfelelő mozgás biztosítása, séták,
kirándulások, levegőzés minden nap ezt szolgálja. A mindennapos testnevelés, a
„nagy”testnevelés a játékoz mozgást, a különböző mozgásformák általi fejlesztést teszi
lehetővé. Az étkezések alkalmával, foglalkozások témakörén belül a zöldség és
gyümölcsfogyasztás népszerűsítése a célunk. Megtanítjuk a helyes tisztálkodásra, orrfújás
technikájának alkalmazására. A szülőket kérjük, hogy betegen ne hozzák gyermekeiket
közösségbe és csak orvos által igazoltan jöjjenek újból óvodába. A testi egészségük védelme
mellett hangsúlyt fektetünk a lelki egészségük védelmére is: szorongások, gátlások oldására
játékos szituációk, bábozás és a beszélgetések járulnak hozzá. Büszkék vagyunk rá, hogy
óvodánk minden alkalmazottja pozitív példa a gyermekek előtt: nem dohányzunk, a mozgás
és étkezés is közös a gyermekekkel.
A pedagógiai munka a gyermekek tudatos, tervszerű nevelését, fejlesztését foglalja magába.
Az óvodai életet a napirend foglalja egységes keretbe-ahol a gyermekek megszokják,
megtanulják milyen tevékenység után mi következik-ez biztonságot, kiegyensúlyozottságot ad
a gyermekeknek.Idejük nagy részét a játék teszi ki. Játék során szokások, szabályok alakulnak
ki, nevelési helyzetekben alakul személyiségük. Egymáshoz való alkalmazkodás, egymás
elfogadása, tisztelete fejleszti személyiségüket, a közösségben elfoglalt helyüket, közösséghez
való viszonyulásukat. Játékidőben spontán és tervszerűen szervezett módon különböző
tevékenységek során: mese-vers, ének zene, énekes játék, rajzolás, festés, mintázás, a külső
világ tevékeny megismerése témái járulnak hozzá fejlesztésükhöz. A tevékenységek közben
ismereteik bővülnek, rendszereződnek, tapasztalatokat szerezhetnek és tanulhatnak
egymástól. Az óvodapedagógusok látják, hogy a gyermekek közül kinek van szüksége egyéni
fejlesztésre, mely területeken van esetleges lemaradás, vagy tehetséges és ezt kell tovább
erősíteni.
A köznevelési törvény értelmében a gyermekeket rendszeres időközönként mérni, értékelni
kell, amelyről a szülőket tájékoztatni kell. Óvodánkbanoktóberben és májusban mérjük,
értékeljük a gyermekeket, a kapott adatokat a Fejlődési naplóban rögzítjük. A megfigyelések
tapasztalatait a csoportnaplóban is –hetenként rögzítjük. Az 5. életévüket betöltőket a nevelési
tanácsadó is vizsgálja.
Az óvodában a kis létszám miatt családias keretekben zajlik a nevelés. A gyerekek jól érzik
magukat az óvodában, a nagyobbak szívesen játszanak a kisebbekkel, segítenek nekik, a
kicsik sokat tanulhatnak a nagyoktól(sajnos előfordul, hogy a rossz példát is).Baráti

kapcsolatok alakulnak ki, ami óvodán kívül is folytatódik. A gyermekek elfogadják egymást
és a pedagógusokat, dajkát, logopédust, lelkészt. Bátran, őszintén fordulnak hozzánk, sokat
mesélnekés mindig akad elég idő őket, egymást meghallgatni.

Intézményen belüli kapcsolat
Az intézményen belül, az alkalmazottak között jó a kapcsolat, egymás munkáját segítjük, az
információ átadása közvetlen és azonnali. Az új ismereteket átadjuk egymásnak.

Az intézmény külső kapcsolatai
Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül. Ezek összhangja, a folyamatos együttműködés a
szülőkkel a gyermekek harmonikus fejlődésének feltételei.Az óvoda a szülőkrészére mindig
nyitott. Napi találkozások során lehetőség van bármilyen dologgal megkeresni bennünket.
Személyes-négyszemközti megbeszélésre –havonta 2 alkalommal, fogadó órán van lehetőség.
Nevelési énenként 2-3 alkalommal szülői értekezletet tartunk- itt a pedagógiai program,
SZMSZ, Házirend lényeges elemeit is ismertetjük. Közös programok-adventi készülődés,
farsang, ballagás , anyák napi ünnepségen adunk lehetőséget az együttműködésre. Mindig
elérhetőek vagyunk.
A Szilvásváradi Manóvár Óvodával is jó a kapcsolatunk. A tájékoztatás rendszeres és
kölcsönös. Közös programok-mese, báb előadások alkalmával tudunk találkozni.
A helyi általános iskolával közös előadásokon vehetünk részt. Az iskolába készülők számára
közös szülői értekezleten találkozhatunk. Az első osztályosokról rendszeresen tájékozódunk,
meg is látogatjuk őket a leendő iskolásokkal. A tanítónőkkel kölcsönösen keressük egymást.
A gyermekek egészsége érdekében rendszeresen találkozunk a védőnővel,aki segíti
munkánkat, és a szülők számára is sok ötlettel tud szolgálni.
Az önkormányzat dolgozói a megfelelő tájékoztatást, adatszolgáltatást teszik lehetővé,
rendszeresen, személyes megbeszéléseken beszélhetjük meg az óvodával kapcsolatos
dolgokat Polgármester úrral.

Balesetvédelem
A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a gyermekek testi épségének megóvását-az
óvodába történő belépéstől annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben, illetve az óvodán
kívüli foglalkozások, programok ideje alatt tart. Biztosítjuk a gyermekek felügyeletét,
védelmét- minden esetben óvodapedagógus jelenlétében. A gyermekek biztonságos és
egészséges környezetben történő nevelése érdekében a feltételek vizsgálata, javítása állandó
feladat. Az óvoda kapujának, bejárati ajtajának, konyha felé vezető ajtó zárva tartására a
szükséges intézkedéseket megtettük. A veszélyes helyzetek, tárgyak, eszközök észlelése,
elhárítása, szükséges intézkedések minden óvodában dolgozó feladata. A 2014/2015-ös
nevelési évben gyermekbaleset nem történt. Az óvoda alkalmazottai nevelési évenként
egyszer munka-és tűzvédelmi oktatásban részesülnek.

Programok, hagyományok
A nevelési év folyamán a helyi könyvtár és a székhely óvoda szervezésében bábelőadásokat
nézhettek meg a gyermekeink. Az utazást az önkormányzat buszával oldottuk meg.
Tóth Lóránt fafaragó tartott ingyenes játszó délelőttöt az óvodában, ami nagy siker volt,
szeretnénk rendszeressé tenni.
Bűvész előadásán szórakozhattunk közösen az iskolásainkkal.
A szülők és a Nagyvisnyó Ifjúságáért Közalapítvány támogatásával úszásoktatásban
részesültek a gyermekeink-10 alkalommal igyekeztek elsajátítani az úszás tudományát az ózdi
uszodában.
Óvodán belül ünnepeltük meg nemzeti ünnepeinket. A hagyományos ünnepeinket-Mikulás,
Farsang, Anyák napja, Ballagás, illetve a gyermekek születés-név napja mind az óvodai
életünket színesítette. Az évenként megrendezésre kerülő Falunapon gyermekeink
emlékezetes műsorral járultak hozzá , hogy a résztvevők jól szórakozhassanak.
Önálló intézményi innováció keretében a Víz világnapja és az Állatszeretet napja alkalmából
tervezett tevékenységeinket megtartjuk és ez által járulunk hozzá a környezettudatos
neveléshez.

Összegzés
Tagóvodánk a vonatkozó törvények, rendeletek, jogszabályok alapján végzi tevékenységét. A
feladat ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak. A működéshez szükséges anyagi
fedezet biztosított a fenntartó által. Az óvoda jó kapcsolatokat ápol a legfontosabb
partnereivel, rendszeresen részt vesz a közösség rendezvényein.
A jövőbeni fejlesztéshez, szinten tartáshoz, és az eredményes tevékenységség végzéséhez
kérem további támogatásukat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, fogadják el beszámolómat!

Nagyvisnyó, 2015. augusztus 15.

Tisztelettel:

Mátyásné Molnár Anita
Tagóvoda vezető

Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola Nagyvisnyói Tagiskolája
3349 Nagyvisnyó Ifjúság út 1.
OM 200687 003

BESZÁMOLÓ
A
2014/2015-ÖS TANÉV
MUNKATERVE
alapján

Nagyvisnyó, 2015-06-23

Készítette:

Patkó Andrásné
megbízott tagintézményvezető

1

Tárgyi feltételek:
Ebben a tanévben tárgyi feltételeink bővültek a TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001
Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című pályázat
keretében 5 db tanári notebook és 2 db projektor érkezett, ami még nem került
beszerelésre, mert nem érkezett meg minden darabja.
/ tábla és beszerelés/
Kiszállításra került 2 db falitábla, 2 db tanári asztal, 2 db tanári szék, 10 db nagy
tanulói szék, 10 db közepes tanulói szék a tanév elején.
Egyéb felújítás, javítás nem történt.

Személyi feltételek:
Fónagy Béláné tagintézmény-vezető 2014. 11. 01-jétől nyugdíjba ment.
Az ő munkakörét Patkó Andrásné látta el megbízás alapján. 1 fő
közfoglalkoztatott alkalmazására t lehetőségünk volt a tanév során.
Szakos ellátottságunk nem változott.
A technikai dolgozók létszáma 2 fő.

Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, bontások:
A Tagintézményünkben 1 összevont iskolai osztály van. Ebben a tanévben a
létszámban nem volt változás.
Csoportbontások:
1-2. osztály matematika, magyar, környezet, technika, rajz, ének,
3-4. osztály matematika, magyar, környezet, technika, angol,
1-4. osztály testnevelés, rajz, ének,
1-2-3. osztály
testnevelés
4. osztály angol, informatika,
 hitoktatás 1-2. osztály
 erkölcstan oktatás nem volt
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zeneiskolás 2 tanuló
magántanuló 1fő
felzárkóztató foglalkozás 5 tanulóval
tehetséggondozás 4 tanulóval
fejlesztő foglalkozás 2 tanulóval BTM

A tantervi követelményeket minden tanuló teljesítette, 1 kivétellel, egy 1.
osztályos kislány, aki román állampolgár és sokat hiányzott.
A tanulmányi munkát tekintve az intézmény átlaga: 4,04
Összes igazolt mulasztás: 1071 óra
Összes igazolatlan mulasztás: 85 óra /mindez az 1. osztályban. /
Iskolánkban 4 HH és 2 HHH tanuló volt.
A 2015/2016-os tanévre 3 gyermek iratkozott be.

A nevelő-oktató munkához kapcsolódó tevékenységek:
Pedagógiai és nevelési célkitűzéseink, feladataink megvalósulása:
 felelősségtudat kialakítása részben valósult meg az 1. osztályosok
körében,
 az emberi értékek tiszteletét, az értékítéletük fejlesztését, az egész tanulói
viselkedés kultúra fejlesztését, a család által is képviselt értékek mentén, a
pozitív irányt nehezebben tudtuk tanulóinkkal elfogadtatni,
 a tanuláshoz való viszonyuk, motiváltságuk az önálló feladatokkal
növelhető,
 tanulmányi versenyeken létszámunkhoz képest szép számmal részt vettek
tanulóink,
 maximálisan kihasználtunk minden lehetőséget mozgásigényük, játék
iránti vágyuk teljesítésére,
 a differenciált óravezetést hatékonyan alkalmaztuk, mind a tanítás mind a
délutáni tevékenységek során,
 a gyermekvédelmi feladatokat maradéktalanul elláttuk,
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Folyamatos nevelési-oktatási feladatainkat megvalósítottuk:
 önmagához képest minden tanulónk fejlődött
 sajnos a bejövő 1. osztályos 2 tanulónál nem tudtuk megvalósítani a
neveltségi szintjük emelését, az együttélés szabályainak betartását, a
közösséghez tartozást, a magatartási morál emelését, toleranciát,
kommunikációt, a tanuláshoz való hozzáállásukat,
A 2014/2015-ös tanévet a törvényben meghatározott módon terveztük és
szerveztük.
A munkatervünkben leírtaktól a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának
időpontjában tértünk el a helyi sajátosságaink figyelembevétele miatt.
Elvégeztük a DIFER vizsgálatot.
Versenyek tekintetében ez a tanév nem bővelkedett.
Az egri megyei Zrínyi Ilona matematika versenyen indítottunk 2 tanulót.
A szilvásváradi komplex tanulmányi versenyen 7 tanulónk vett részt.
Olvasni jó levelezős versenyre 3 tanulónk nevezett be.
Átlagosan a középmezőnyben végeztek.
Erkölcstan/hit-és erkölcstan oktatása a törvényi előírásoknak megfelelően lett
megtartva.
Zeneoktatás folyt a dédestapolcsányi Csomasz Tóth Kálmán Református
Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében.
Heti 1 – 1 órában elláttuk a BTM-es tanulókat, tehetséggondozást igénylő és
felzárkóztatásra szoruló tanulóink tanítását.
Az óvodások ellátogattak az iskolába.
Az alsós munkaközösségünk munkáját tekintve a ránk háruló feladatokat
megvalósítottuk.
Iskolai megemlékezések, egyéb rendezvények, programok:
A munkatervben meghatározott programjainkat maradéktalanul és színvonalasan
magvalósítottuk, bővítettük az alábbi eseményekkel:
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Színházlátogatás 3 alkalommal
helyi szinten is előadásokon vettünk részt
3 napos erdei táborban voltunk
a szülők kívánságának megfelelően önkormányzati támogatással az
úszásoktatás is megvalósult 10 alkalommal a délutáni időben.

Kapcsolattartás:
Partnereinkkel jó kapcsolatot ápoltunk egész évben.
Kiemelkedő volt az SZMK munkája az iskola életében, együttműködő aktív
segítő munka jellemezte ezt az évet.
Szülői értekezletet két alkalommal tartottunk, valamint szoros kapcsolatban
álltunk a problémás tanulók családjával, ezen kívül a szülők bármikor, bármivel
a nap során felkereshettek bennünket.
A Rendőrség és a Gyermekjóléti Szolgálat programja színvonalas volt,
folyamatos jelenlétük biztosította a problémák hatékony megoldását.
A védőnő havi rendszerességgel látogatta intézményünket, problémáink
megoldásában hatékony segítséget nyújtott.
Legeredményesebb együttműködés Nagyvisnyó Polgármesterével alakult ki, sok
esetben anyagilag segítette programjaink megvalósulását, támogatta
elképzelésünket, segítette a főintézménybe történő átjutásunkat értekezletek,
versenyek alkalmával, iskolai fogászatra biztosította az önkormányzat járművét.
Legnehezebb a hitoktató hiányzásakor a helyettesítés megoldása volt.
Összegzés:
A 2014/2015-ös év nagyon nehéz volt fizikálisan és mentálisan is számunkra,
mert két pedagógussal végig vinni az évet és minden elvárásnak, ha nem is
maradéktalanul, de megfelelni nehéz volt.
Úgy érezzük mindemellett minőségi munkát végezni és eredményeket
felmutatni, iskolai életet megszervezni úgy, hogy az színvonalas legyen nem kis
erőpróba és feszített napi munka volt a részünkről. Szerencsére a
közfoglalkoztatott munkatársunk is aktív, együttműködő partnerünk volt.
Sajnálatos tény, hogy a kollégákat az álláslehetőség érdemben nem érdekelte.
Bízunk benne, hogy az új tanév már egy új kollégával indul.
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Sok segítséget kaptunk a napi munkánk során a főintézmény dolgozóitól,
tanácsokkal láttak el és amiben tudtak segítettek, mentoráltak.
Több alkalommal vettük igénybe a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai segítségét
iskolánk tanulóival kapcsolatosan.
Az egri Nevelési Tanácsadóval is együttműködtünk a problémás tanulókkal
kapcsolatban, de érdemi előrelépés még nem történt.
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1. Változások az új tanévben
1.1. Törvényi változásból adódó feladatok
A Nemzeti alaptanterv a magyar köznevelés tartalmi szabályozásának alapdokumentuma.
Ebben a tanévben új NAT szerint tanultak a gyerekek első, második, ötödik és hatodik
évfolyamon. A NAT alapján elkészült kerettantervek órakeretének 10%-át beépítettük az
órarendbe. Emellett az egyes tantárgyakon belül az időkeret 10%-ának felhasználásáról
szabadon dönthettek a nevelők.
Mindennapost testnevelés:
Mindennapos testnevelés órája volt az 1-2-3. és az 5-6-7. évfolyamoknak. Az úszásoktatást az
5. osztályos, illetve a 6. osztályos tanulóknak szerveztük meg.
Hit-és erkölcstan:
Első, második, ötödik és hatodik évfolyamon mindenki számára biztosított volt az erkölcstan,
illetve a hit-és erkölcstan oktatás. Új hitoktatók érkeztek iskolánkba, de továbbra is
problémaként jelentkezett a hitoktatók hiányzása, melyet a tankerület felé is jeleztünk és
kértük, hogy gondoskodjanak a helyettesítésükről. ( Érdemi előrelépés eddig nem történt
ebben az ügyben. )
16.00 óráig kötelező iskolában tartózkodás:
A köznevelési törvény szerint: az általános iskoláknak a nevelés-oktatást a délelőtti és
délutáni tanítási időszakban oly módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább
tizenhat óráig tartsanak és a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen.
Ugyanakkor a törvény lehetőséget ad arra is, hogy a szülő kérelmére az igazgató ez alól
felmentést adhasson. A kérelmek elbírálásáról a szülőket az osztályfőnökök tájékoztatták. A
délutáni tanulói létszám alapján szerveztük meg a különböző foglalkozásokat. A 16.00 óráig
tartó iskolai foglalkozások bevezetése új munkarend kialakítását tették szükségessé.
A 15 perces szünetek / főleg felső tagozaton / több időt biztosítanak az órák között a
nevelőknek is.
A tantárgyfelosztás elkészítésekor próbáltunk egyenletes terhelést kialakítani. Sajnos a
napközis nevelők hiánya miatt / a Köznevelési törvényben már nincs ilyen státusz / 26 órával
kell számolnunk és ez óriási terhet jelentett a pedagógusok számára
Pályázatok:
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására nyert összeg:
IPR- 1. 552.388 Ft 2014-2015
A pályázatban elnyert összeget a gyerekek szociális hátrányainak enyhítésére, programok
szervezésére, lebonyolítására fordítottuk.
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Támop-6.1.2.A-14/1-2014-0001
„Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok
megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős
közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az
iskolán kívüli szereplők bevonásával”
A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Szilvásvárad és Nagyvisnyó innovatív
intézményeiben” című projekt fizikai megvalósítása megtörtént.
A fenntartási időszakban vállalt feladatokat pedagógiai programunkba, illetve alsós-és
felsős munkaközösségek munkaterveiben rögzítettük és megvalósítottuk a tanév folyamán.
Pedagógus továbbképzés:
Beiskolázási tervünket módosítani kellett, mivel az önerőn kívül munkáltatói hozzájárulás is
szerepelt. Ezen kellett változtatnunk, mert a KLIK nem tud anyagi támogatást nyújtani a
továbbképzési költségekhez.
1.2. Tárgyi feltételek
A Szilvásváradi Önkormányzat pályázat segítségével napkollektorokat szerelt fel
intézményünkben, mely csökkenti a villamos energia felhasználásunkat. Forráshiány miatt a
nyári festéseket, javításokat nem tudjuk elvégezni.
Sajnos az évek előrehaladtával, több olyan hiba is előjön, melyeket nem lehet elodázni, meg
kell történnie a javításoknak.
Megoldást kell találni a tornaterem beázására, a kiégett neonok és lámpatestek cseréjére, a
tisztasági festésre, a székeken elhasználódott műanyag végek cseréjére.
1.3.Személyi feltételek:
A 2014/2015-ös tanévben tantestületünk létszáma 16 fő.
Az áttanítással történő oktatás csökkentése érdekében szeptemberben sikerült státuszbővítést
elérni, így Petrohai Rózsa tanárnő alkalmazásával megoldódott a kémia, informatika,
matematika tantárgyak oktatása és a BTM-es tanulók fejlesztése is.
Janovitsné Boros Ágnes logopédus a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazottjaként
folytatta munkáját.
Nagyné Varga Éva gyógypedagógus megbízási szerződés keretén belül látja el az SNI tanulók
fejlesztését.
Brassay Judit ének-zene szakos tanárnőt / Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola nevelője / óraadóként alkalmazzuk.
Simonné Demeter Tünde angol nyelvet tanított 1-4. osztályokban és a nagyvisnyói
tagintézményben.
A Nagyvisnyói tagintézményünkben az első körben kiírt pályázatok ellenére sem sikerült a
tagintézmény vezetői posztot betölteni. Ezért augusztusban újabb pályázat kerül kiírásra.
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A technikai dolgozók létszáma nem változott a tanév folyamán
Nagy segítséget jelentett a közmunkaprogram által biztosított 3 közfoglalkoztatott munkája.
Pedagógiai asszisztensünk az első osztályos cukorbeteg tanulók felügyelete segítségét
végezte, szinte már védőnői szinten.
Alkalmazotti létszám alakulása
Tanító
Tanár

Napközis
pedagógus

Iskolatitkár,
pénzügyi
ügyintéző

Karbantartó

Technikai
személyzet

1

1

4

16

Összesen

22

Pedagógusok szakfeladat szerinti megoszlása
Tanító

Tanár

Fejlesztő-,

Napközis

gyógyped.

pedagógus

Logopédus

Ped.

Összesen

asszisz
tens

Közalkalmazotti
jogviszonyban
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Óraadóként
Összesen

6

10

1

1

1

1

11

1

1

2. Tanulói adatok
Iskolánk tanulóinak létszáma:
Más településről bejáró tanuló:
SNI:
BTM:

197 fő
123 fő
7 fő
12 fő

Alsó tagozatos tanulócsoportok:
1. o.
2. a
2. b
3. o.
4. o.

25 fő
15 fő
16 fő
19 fő
17 fő

5. o.
6. o.
7. o.
8. o.

30 fő
24 fő
31 fő
20 fő

Felső tagozatos tanulócsoportok:

5

17
3

1

20

3. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései
Év végi eredmények:
Alsó tagozat:

Felső tagozat:

Kitűnő tanulók: 25 fő
Jeles tanulók: 12 fő

Kitűnő tanulók: 8 fő
Jeles tanulók: 7 fő

Bukás: 3 fő javítóvizsgát tehet
Mulasztások:
Összes napok száma:
Igazolt napok száma:
Igazolatlan napok száma:

2674 nap
2673 nap
1 nap

Ebben a tanévben 20 fő nyolcadik osztályos tanuló ballagott el iskolánkból.
Közülük:

4 fő gimnáziumba
6 fő szakközépiskolába
10 fő szakiskolába nyert felvételt.

A nyolcadik osztályos tanulóknak minden év szeptemberétől a felvételi napjáig előkészítőt
tartottunk magyar nyelv- és irodalomból illetve matematika tantárgyakból. A tanulók
pályaválasztása, a középiskolák kiválasztása általában reális. Ezt mutatja az a tény is, hogy 17
tanulót az első helyen megjelölt iskolába vettek fel.

A szaktárgyak tanításának eredményei, tapasztalatai:
Alsó tagozat:
1.osztály:
A gyerekek számfogalma a 20-as számkörben mindenkinél kialakult. Ismerik a különböző
műveletvégzés fogalmát. Tapasztalatot szereztek a nyitott mondatok megoldásában, a
szöveges feladatok értelmezésében. Az olvasás tanítása szótagolva történik. Az értő olvasás
fejlesztése már a kezdeti időszakban elindult (Kompetenciamérés). A szövegértést felmérő
feladatlapok eredményei alapján egy tanuló kivételével biztatóak. Az olvasott betűk írását
megtanulták, elsajátították a kis és nagybetűket is.
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2.osztály (a;b):
Matematika: tanagyak a 100-as számkörben ölelte fel az alapműveleteket. A szorzótábla
használata változatos képet mutat. Ezt pedig csak gyakorlással tudják elmélyíteni. A szülők
abban a hitben várják haza a gyerekeket, hogy az iskolában délután mindent megtanultak.
Ezért otthon már csak néhány tanuló ismétel, gyakorol.
Olvasás: órákon folyamatos az olvasás gyakorlása, a kompetencia alapú szövegértés került
előtérbe. Szókincsüket folyamatosan fejleszteni kell.
3.osztály:
Matematika: a 3. osztályos anyaghoz elengedhetetlen a szorzó és bennfoglaló táblák ismerete.
A tanulók biztonságosan végzik a szorzást, az osztást (kétjegyű számmal szorzást
egyjegyűvel). Ismerik a műveletvégzés sorrendjét, pontos betartását. Megismerkedtek a
geometriai alakzatokkal.
Olvasás: olvasásuk sok gyakorlással javuló tendenciát mutat. Fontos szempont volt a tanév
folyamán az olvasás megszerettetése és az önálló szövegfeldolgozás. Ez még további
fejlesztésre szorul 4. osztályban.
4.osztály:
Matematika: a tanév egyik legfontosabb feladata a problémaismerő képesség és
problémamegoldás fejlesztése. Ezekhez a feladatokhoz elengedhetetlenül fontos a biztos szám
és műveletfogalom kialakítása, a számolási készség fejlesztése. Az előírt tananyagot
teljesítette az osztály. A gyengébb tanulóknál hiányzott az otthoni gyakorlás, a szülői
segítségnyújtás.
Magyar nyelv és irodalom: a tanulók sok esetben szorulnak számmagyarázatra, alapvető
kifejezésekkel nincsenek tisztában. Az irodalmi műveket csoportmunkában dolgozták fel és
törekedtek arra, hogy ezekről önállóan is tudjanak véleményt alkotni. Helyesírásuk
másolásnál jó, tollbamondás után hibát vétenek (ékezetek, kettőzés).
Családdal való kapcsolat:
Az alsós tanulók több, mint a fele bejáró. Év közben a nevelők a szülőkkel személyesen vagy
telefonon tartják a kapcsolatot. A szülői értekezleteken a szülők többsége részt vesz, de sajnos
a fogadóórákra már nem jönnek el. Sok szülő nagyon elfoglalt, nem tud foglalkozni
gyermekével, nem „ér rá” arra sem, hogy beszélgessen, érdeklődjön gyermeke tanulmányi
munkájáról, az iskolai eseményekről. A gyerekek ezért motiválatlanok, hiszen a szülői
odafigyelés hiánya a dicséret vagy számonkérés hiánya azt eredményezi, hogy őket sem fogja
érdekelni a tanulmányi munka, ellustulnak, leállnak és ez felső tagozaton még erőteljesebben
jelentkezik.
Fegyelmezettség:
Első, második, harmadik osztályban kirívó problémák nem voltak. Negyedik osztályban van
egy-két hiperaktív tanuló, akinél viselkedészavar, valamint az otthoni nevelés hiányosságai
mutathatók ki.
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Felső tagozat:
A szaktárgyak tanításának tapasztalatai:
5.osztály:
A tanév elejéhez képest magatartásuk sokat javult, ezáltal munkamoráljuk is.
A magyar nyelv és irodalom: oktatása csoportbontásban történt. Felkészültek a dolgozatokra,
3 tanuló dícséretet kapott.
Jó matematikai alapokkal rendelkeznek. A szorzótáblát megbízhatóan tudják alkalmazni,
szöveges feladatok megoldásakor igen kreatívak.
6.osztály:
Magyar nyelv és irodalom: az oktatás csoportbontásban történt. Mindkét csoportban igyekvő,
szorgalmas gyerekek voltak.
Matematika: a tanulók év végére kezdték összeszedni magukat. Sajnos sok a gyenge
képességű tanuló. A csoportbontás segített a felzárkózásban.
7.osztály:
Matematika oktatás csoportbontásban történt. A tanulók többsége nehezen késztethető
gondolkozásra, tanulásra és önálló feladatmegoldásra magolnak. A gondolkodók
túlkombinálják a feladatokat.
Magyar nyelv és irodalom: a megtanultakat nem tudják alkalmazni, nem gyakorlatiasak.
Sokszor a kérdések értelmezésében bizonytalanok. Szeretnének jól teljesíteni, ezért
mindenben megerősítést várnak.
8.osztály:
A nyolcadikosok tanuláshoz való viszonya elkeserítő. Érdektelenek, lusták, nehéz volt őket
munkára bírni. Az osztály fele otthon nem tanult semmit.

Összegezve: a legfontosabb probláma, hogy a gyerekek nem szeretnek olvasni, szegényes a
szókincsük, a legfontosabb szavak jelentésével nincsennek tisztában. Rövid, egy szavas
válaszokat adnak a feltett kérdésekre. Írásuk sokszor olvashatatnal, kapkodó. A szövegértést
minden tantárgyból fejlesztenünk kell, hiszen az elmúlt évi kompetencia mérést nem
teljesítettük jól. Az utóbbi időben a tanulók hozzáállása is lefelé tendál. Sajnos egyre
kevesebb az a tanuló aki pontosan, precizen készül óráról órára, hogy példát mutasson
társainak.
Fegyelmezettség és munkaerkölcs:
Még soha ennyi igazgatói büntetést nem adtam, mint ebben a tanévben. 1 esetben
nevelőtestületi határozatot kellett hozni:
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A Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola tantárgyi átlaga:
Magyar nyelv:
Magyar irodalom:
Történelem:
Angol nyelv:
Matematika:
Informatika:
Fizika:
Biológia:
Kémia:
Földrajz:
Ének:
Rajz:
Technika:
Testnevelés:

3,28
3,27
3,32
3,27
3,23
4,47
3,24
3,28
2,83
3,19
4,40
4,30
4,31
4,29

Versenyeken elért eredmények:
Kistérségi versenyek:
1. Forgács Bence
2. Antal Bence
3. Szaniszló Bence
4. Lassán Dóra
5. Balogi Réka
6. Tóth Luca
7. Csáki Máté

1. o.
1. o.
2. b
3. o.
3. o.
4. o.
4. o.

2. hely
3. hely
1. hely
1. hely
2. hely
1. hely
2. hely

Komplex-verseny
Komplex-verseny
Komplex-verseny
Komplex-verseny
Komplex-verseny
Komplex-verseny
Komplex-verseny

„Farkasvágta” futóverseny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szaniszló Bence
Bak Enikő
Radics Ramóna
Halász Tamara
Tóth Luca
Vincze Ákos
Halász Zsombor

2. b
3. o.
3. o.
4. o.
4. o.
4. o.
4. o.

1. hely
2. hely
3. hely
1. hely
2. hely
2. hely
3. hely

6. o.
7. o.

3. hely
3. hely

Angol nyelvi verseny:
1. Csőgér Botond
2. Konkoly Marcell

„Magyar tudósok és feltalálók napja”
1. 7. osztály csapata
1. hely
/ Ferenczi Roxána, Koós Noella, Bóta Gábor, Perge Dominik /
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Helyesírási verseny
1. 7. osztály csapata
2. hely
/ Aleva Zsófia, Ferenczi Roxána, Kovács Fruzsina, koós Noella,
Perge Dominik /
„Üzennek a csillagok” Szeleczky Zita szavalóverseny
1. Kónya Laura

7. o.

különdíj

7. o.
7. o.
3. o.
7. o.

1. hely
2. hely
3. hely
különdíj

7. o.

különdíj

„Árpád népe” rovásírás verseny
1.
2.
3.
4.

Koós Noella
Ferenczi Roxána
Lassán Dóra
Kaló Dávid

„Árpád népe” rajzverseny
1. Ferenczi Roxána
Sport: Labdarúgás:

I . korcsoport fiú
II. korcsoport fiú
III. korcsoport fiú

1. hely
3. hely
2. hely

Megyei versenyek:
Angol nyelvi levelezős verseny
1. Dobos Lilla
2. Szert Noémi
3. Tóth Luca
4. Jescheta Boldizsár

jutalomkönyvek

4. o.
4. o.
4. o.
4. o.

Hertelendy Gábor Honvédelmi verseny
1. 7. osztály csapata

3. hely

/ Kovács Fruzsina, Ferenczi Roxána, Kovács Nikolasz, Bóta Gábor /
„ A közbiztonság, bűnmegelőzés- gyermekszemmel” írói pályázat
1. Antal Ábel
2. Balogi Réka

3. o.
3. o.

1. hely
2. hely

Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság / magyar irodalom
1. Brassó Benedek 6. o.

1. hely
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Helyesírási verseny / Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskola /
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lassán Dóra
Balogi Réka
Kormos Eszter
Molnár Edina
Koós Noella
Jescheta Gyöngyvér

szép eredmény
szép eredmény
szép eredmény
szép eredmény
szép eredmény
szép eredmény

3. o.
3. o.
5. o.
6. o.
7. o.
8. o.

Angol nyelvi verseny / Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskola /
1. Herczeg Gergő
2. Csőgér Botond

6. o.
6. o.

szép eredmény
szép eredmény

4. o.

11. hely

Bendegúz Nyelvész verseny
1. Szert Noémi
Sport:
Labdarúgás:
Tűzoltó csapatok:

I . korcsoport fiú
IV. korcsoport fiú

Lány Csapat

1.hely

1. Jescheta Ibolya
2. Kis Lotti
3. Mátyás Panna
4. Linter Anett
5. Molnár Edina
6. Raáb Cintia
7. Deli Réka
8. Kónya Laura
9. Kovács Fruzsina

5. o.
5. o.
5. o.
6. o.
6. o.
6. o.
7. o.
7. o.
7. o.

Fiú csapat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. hely

Csoma Hunor
Fürjes Milán
László Olivér
Tóth Tamás
Boros Bonifác
Brassó Benedek
Bóta Gábor
Radics Ádám
Vicián András

5. o.
5. o.
5. o.
5. o.
6. o.
6. o.
7. o.
7. o.
7. o.
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4. hely
3. hely

Országos verseny:
Bendegúz Levelező Verseny
1. Boros Dominik

4. o

Arany Oklevél
matematika, környezetismeret

Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság / magyar irodalom
1. Brassó Benedek

6. o.

14. hely

5. o.
5. o.
5. o.
5. o.
5. o.

6. hely
8. hely
11. hely
12. hely
12. hely

Honismereti levelezős verseny
1.
2.
3.
4.
5.

Varga Kornélia
Mátyás Panna
Fónagy Péter
Kormos Eszter
Bende Ivett

Orchidea Pangea matematikai verseny
1. Koós Noella

szép eredmény

7. o.

„ Az iskola közös ügyünk - Oszd meg élményeid!”
1. Iskolánk csapata

különdíj

/ Mátyás Panna 5.o., Tóth Sarolta 5. o., Huszár Kornélia 5. o., Józsa Viktória 5. o.,
Máté Liliána 5. o., Bende Ivett 5. o., Lahó Liliána 5. o., Keresztyén Fanni 5. o.,
Ferenczi Roxána 7. o., Kónya Laura 7. o. /

Szakkörök:
A Csomasz Tóth Kálmán Művészeti Iskola által szervezett kézműves oktatás nagy
népszerűségnek örvend a tanulók körében. Már több éve tartanak foglalkozásokat, diákjaink
lelkesen vesznek részt rajta, sőt év végén mindig kiállítást szerveznek az elkészült
alkotásokból.
A tanévben már negyedik alkalommal szerveztük meg a kistérségi komplex versenyt az alsós
tanulóknak. A lebonyolítás és a verseny nagyon jól sikerült a jövőben is szeretnénk folytatni
ezt a hagyományt.
Minden évszakban erdei iskolai programot tartottunk tanulóinknak, hogy megismerjék,
megszeressék és megvédjék környezetüket. A Szilvásváradi Erdészet vezetői segítették
munkánkat.
A tömegsport óráin nagyon sok tanuló vesz részt, sokat mozognak diákjaink, ez
elengedhetetlen az egészséges életmód kialakításában.
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4. Mérés, értékelés a tanév folyamán
Mérés

Idő, határidő

Felelős

DIFER

2014. 12. 06.

Petrohai Rózsa

NETFIT mérés

2015. 01. 05-05. 27-ig

Farkas Gusztáv

Kompetenciamérés

2015. 05. 27.

Dr. Debreczeniné Veszpi
Éva, Bukovenszki Lászlóné

Angol nyelvi mérés

Dr. Kovácsné Kaló Lilla

2015. 06.11.

Hagyományaink:
A programok nagy részét a DÖK, a tantestület, illetve a szülői munkaközösség együtt szervezi
meg:
-

őszi akadályverseny
Erdei iskola
Szilvanapok
Szüreti felvonulás
Idősek napja
Mikulás est
Karácsonyi ünnepség
Farsangi karnevál
Színházlátogatások (alsó és felső tagozatosok)
Gyermeknapi rendezvények
Osztálykirándulások
KLIK kirándulás Fertőd
Ballagás
Évzáró ünnepség

Természetesen a nemzeti ünnepeken a megemlékezéseken, ünnepi műsorok diákjaink
szereplésével történnek. (Szilvásváradon, Nagyvisnyón és Csokvaományon is)

A tanév befejezésével a szokásos nyári táborozáson voltak tanulóink, Balaton-SzabadiSóstón. Ebben az évben 33 tanuló nyaralt a Balaton partján.
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Eseménynaptár
Időpont
09.01.

8.00

09. 06.
09.09-10. 16.30
09. 13.
09. 15.
09. 25.
09. 27.

10.03.
10. 03.
10. 06. 10.00
10. 10.
10. 14.
10.17.
10. 18.
10.22. 14ºº
10. 27-10.31 (10.22.-11.03.)
11. 05.
11. 06.
11. 12.

11. 30.
12.05.
12.06.
12.09.
12. 12.
12. 13.
12. 13.
12. 19.
12.22.-01.02.(12.19.-01.05.)

Esemény
SZEPTEMBER
Tanévnyitó ünnepség

Falusi Szilvanap
Szülői értekezlet
Kárpátok őre / megemlékezés /
Bródy Sándor Megyei Könyvtár
látogatása, 8. osztály
Hulladékgazdálkodási prevenciós
program
Szüreti felvonulás / falusi
rendezvény /
OKTÓBER
Idősek napja-falusi rendezvény
Akadályverseny
Aradi vértanúkra emlékezünk
DIFER mérés
Bródy Sándor Megyei Könyvtár
programja, 1. osztály
Legyen más a szenvedélyed!
MUNKANAP / 10.24./
Október 23. – iskolai ünnepség
Őszi szünet
NOVEMBER
Középiskolai tájékoztatók a 8.
osztályosoknak
Pályaválasztási kiállítás Eger
Bródy Sándor Megyei Könyvtár
angol nyeli programja 5-6-7.
osztály
Advent / falusi ünnepség
DECEMBER
Mikulás ünnepség
Advent / falusi ünnepség
Jelentkezés központi felvételi
vizsgára
Támop- Lucázás
MUNKANAP /12. 24. /
Ki mit tud?
Karácsonyi ünnepség
Téli szünet
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Felelős
Orbán Károlyné
Horváthné Lőrincz
Ágnes
Kis Pap Zoltán
Osztályfőnökök
Sáfrány Tiborné
Bukovenszki Lászlóné
Fónagy Gergő
Osztályfőnökök
Sáfrány Tiborné
Osztályfőnökök
DÖK vezető, Pap Attila
Dr. Kovácsné Kaló Lilla
fejlesztő pedagógusok
Lassán Ákosné
Kis Pap Zoltán
Bukovenszki Lászlóné

Kis Pap Zoltán
Bukovenszki Lászlóné
Dr. Kovácsné Kaló Lilla
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Bukovenszki Lászlóné
Muhelné Kovács Judit
osztályfőnökök
Muhelné Kovács Judit,
osztályfőnökök

01.16.
01. 09.
01. 10.

01. 17.
01.23.
01.19.
01. 22.
02. 04-05. 16.00
02. 21.
02. 25.
03. 11.
03.14. 14.00
03. 16.
03. 18.
04.02-04.07 /04.-04.08. /.
04. 16.
04. 17.
04. 22.
04. 27.
05. 04
05.06.
05. 28.
05.27.

2 0 1 5. J A N U Á R
Első félév vége
Animal Planet Farkas nevelés
Tanítás
Központi felvételi vizsga, 8.
osztályosok
Félévi értesítő
Félévi értekezlet
Intézménytanácsi értekezlet
Szaval a nemzet
FEBRUÁR
Szülői értekezletek
Farsangi bál
Télbúcsúztatás, Kiszeégetés
MÁRCIUS
Színházlátogatás
Március 15. - iskolai ünnepség
Leendő elsősök látogatása az
iskolában
Harmónia békefutás
ÁPRILIS
Tavaszi szünet
Beiratkozás
Beiratkozás
Föld napja
Rendőrségi nap
MÁJUS
Madarak és fák napja
Erdei iskola
Színházlátogatás alsó
Kistérségi komplex verseny
szervezése, lebonyolítása
Országos kompetenciamérés. 6.
és 8. évf.

06.13.10.00

Három hetet meghaladó projekt,
6. osztályosok
Gyermeknap
(Tanítás nélküli munkanap)
JÚNIUS
A nemzeti összetartozás napja ünnepség
Osztálykirándulások
Angol nyelvi mérés 6. és 8.
évfolyamon
Ballagás

06. 22.

Tanévzáró ünnepség

05. 26
05.29.

06.04. 10.00
06. 0106.11.

15

osztályfőnökök
Animal Planet
Bukovenszki Lászlóné
osztályfőnökök
Int.vezetők, tantestület
osztályfőnökök
Osztályfőnökök
DÖK
Dallos Andorné
Alsós-és felsős
munkaközösségvezető
Sáfrány Tiborné
Dallos Andorné

Kis Pap Zoltán
Kis Pap Zoltán
DÖK
Kis Pap Zoltán
Pap Attila
alsós osztályfőnökök
Alsós tanítók, Dallos
Andorné
Dr. Debreczeniné
Veszpi Éva,
Bukovenszki Lászlóné
Dr. Debreczeniné
Veszpi Éva,
DÖK
Dr. Debreczeniné
Veszpi Éva,
Osztályfőnökök
Dr. Kovácsné Kaló Lilla
Sáfrány Tiborné,
Bukovenszki Lászlóné
Muhelné Kovács Judit,

06.19.
06. 23.

Tanévzáró értekezlet,
Intézménytanács értekezlete
Nyári tábor
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Dallos Andorné
Kis Pap Zoltán
Felsős tanárok

Rendezési terv
Szilvásvárad köztemető
A betartandó rendezési javaslatot készítette:
Zsiga Attila környezetmérnök fővállalkozó 8127 Aba Kossuth utca 168. és
besegítő családtagjaként édesapja dr. Zsiga Attila László térképész, Szeged.
Segítő vállalkozásként Jüling Krisztián légifotós (Az égikamera elnevezésű
vállalkozás) Budapest.
1. Adatgyűjtés módszere
Kombinált fototopográfiai felmérés, amely a Jüling Krisztián által készített 2 cm
felbontású orthofotók (függőleges optikai tengellyel készült légifotó)
felhasználásával történt.
Az orthofotót a földhivatali térképre illesztve és hosszmérésekkel ellenőrizve egyedi
térképészeti technikával mérethelyes és minimális torzítású fototérképpé alakítottuk.
A fototérképet képelemzéssel kiértékeltük, azaz megrajzoltuk a felismerhető
síremlékeket, fákat, növényeket és tereptárgyakat. Ezek után sírhelyszámos
térképet hoztunk létre, amelyet a helyszínen ellenőriztünk, pontosítottunk. Az
egyeztetés során megismerkedtünk a temető történetével és a fejlesztési
elképzelésekkel. Így a végleges, Önök elé terjesztett térkép már tartalmazza azokat a
sírhelyeket is, amelyeket a jövőben kiadhat a temető fenntartója.
2. Az általunk használt fogalmak
- Sírhely:
Az a kb. 1 x 2 m-es felület, amely alatt a koporsókat elföldelik, vagy az urnákat
ugyanebbe a területbe földbe süllyesztik. Kripta annyi sírhelyes, amennyiszer a 2
négyzetméteres felület alapterületére ráilleszthető. Sírhelynek tekintjük az urnasírt,
az urnasírboltot, az urnaoszlopot és az urnafülkét is.
- Síremlék:
Egy vagy több sírhelyből álló emlékmű, amelyet a halottaknak állítottak.
- Sírbolt:
Az a többnyire a felszín alatt (ritkábban a felszín felett) megépített zárt légtér,
amelyben a halottakat, vagy azok hamvait elhelyezik. Közbeszédben kriptának
nevezik
3. A síremlékek típusai:
- Földsír:
Hanttal fa, vagy vaskereszttel, kopjafával, többnyire sírkővel jelölt síremlék.
- Keretes síremlék:
A hant felül nyitott és oldalt kő, fa, vagy ritkán fém kerettel rendelkezik.
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- Fedett síremlék:
A hant műkővel, betonnal fedett.
- Kőhalom sír:
A hant terméskő darabokkal fedett.
- Sírkert:
Földsírokból álló kerítéssel lekerített terület.
- Felhagyott síremlék:
Gondozatlan, a felszínen alig látható síremlék.(Olvashatatlan sírkővel is.)
- Urnasír:
Az a temetőfenntartó által felszíni méretekkel meghatározott felület, ami alatt az
urnát, urnákat eltemetik.
- Urnasírbolt:
Kolombáriummal (bezárható beton doboz) ellátott urnasír fedlappal.
- Urnafülke:
Az urnafalban az urnák elhelyezésére kialakított légtér.
- Urnaoszlop:
Urnafülkék egymás fölött oszlopszerűen elrendezve.
- Gyermeksír:
Az a bármely típusú sír amelyben gyermeket temettek el.
4. A temetőrendezési térkép jellegzetességei
Az általunk beterjesztett temetőtérképen az egy sorhoz tartozó síremlékek azonos
színűek és az egy parcellához tartozó sorok egy szín különböző színárnyalataiban
színezettek. A felhagyott sírhelyek szürke színűek, a kiadható, jövőben
felhasználható sírhelyek fehérek.
A síremlékek rajzolatai tükrözik a síremlék alakját, nagyságát, azaz arányosak és
jelzik továbbá, hogy a síremlék hány sírhelyes.
A tájékozódás elősegítése érdekében feltüntetésre kerültek a fák, a kutak, obeliszk
sírkövek, kopjafák, feszületek és szobrok. A térképen ábrázoltak a villanyoszlopok és
a légvezetékek.
A térkép tájékoztat az önkormányzati rendeletben
méretekről, azok egymás közti távolságáról.

meghatározott

síremlék

A térkép A/0-ás méretben nyomtatva 1:200 méretarányú, aránymértéket tartalmaz.
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A jelkulcs tartalmazza mindazon fogalmakat, amelyeket már leírtunk.
A térképen a sírhelyek számozása saját beosztás számmal történik. A síremlék
számából az első a parcellát jelöli. A következő kettő szám a parcellán belüli sort, az
utolsó kettő a soron belüli sorszámot jelzi. A sorokban minden 10-edik sírhely-szám
két számjeggyel megírásra került. Ha a sor fordul, vagy megszakad a két
számjeggyel történő megírás jellegzetes, s a sor elfordulását pontsoros vonal is jelzi.
A sor végén négyjegyű szám van, parcella betűjelét nem tartalmazza.
A sorszámozás egyértelműen eleget tesz annak a kegyeleti alaptörvénynek, hogy
minden eltemetett nyughelyét pontosan tudjuk.
A mellékelt térkép egy digitális nyilvántartás alapja, azaz interaktív térképpé fog
átalakulni, amely egyben egy virtuális kartonozó is lesz. Egyszerűbben
megfogalmazva minden sírhelyszámhoz tartozik egy érzékeny felület, amelyre
kattintva a sírhely kartonja jelenik meg. A karton lekérdezi mindazon információkat,
amelyeket a törvény kötelezően előír, ugyanakkor a sírhelyről egy digitális fotó is
ráhelyezhető. A fotó kiküszöböli azokat a vitákat, amelyek egy rongálás, vagy
természeti kár után ki szokott alakulni a sírgondozók és a temető üzemeltetője
között. A rendezési elképzelésünket a nyilvántartó program telepítése előtt Önök elé
terjesztjük.
5. A parcellák kiegészítése
A parcellákat üres, jövőben felhasználható sírhelyekkel úgy egészítettük ki, hogy az
üres felületek betemetésre kerüljenek, továbbá, hogy a parcellák határai vonallal
lehatárolhatóak legyenek. A köztemető tartalék területekkel bőven rendelkezik,
amelyek hasznosíthatóak. Az új törvényi előírásoknak megfelelően szociális
köztemetési parcellaként jelöltük meg a 30257-től 64-ig és a 30146-tól 53-ig sorokat.
6. Szabályozás és fejlesztési lehetőségek:
- Fontosnak tartjuk a temető területén gépjárművel történő közlekedés egy irányúvá
alakítását vagy korlátozását! Komoly a balesetveszély a lejtő miatt szembeforgalom
esetén.
- A temető tartalék területtel rendelkezik, amelyet még nem kell bevonni a temetésbe.
Még kb. 20-30 évig bérletbe adható, aminek bevételét a temető fenntartására lehet
fordítani.
- Célszerű a temetőt elválasztani a borgazdaságtól. Egyrészt a dombot alkotó laza
löszös apróköves üledékben a bomlástermékek az alsó rétegekbe szivároghatnak,
másrészt idegenforgalmi szempontból is furán mutat egy temető közepén a pincesor.
Mindezek érdekében a sok felhagyott sírhellyel tarkított 5. parcella területén önkormányzati rendelettel javasoljuk letiltani újabb sírhelyek kialakítását és a
testtemetést. Ugyanitt a domboldal meredeksége miatt jelentős az erózió (felszín
csapadékvízzel történő elhordása) veszélye. A felszín csak a terület cserjésítésével
védhető meg. Javasoljuk bokrok telepítését.
- Az 1. parcella területe meredek lejtő, ahol ugyanez az eróziós veszély. A földsírok
még lazítják is a feltalajt, amit az intenzív esők hamar lemosnak. Itt támfalakat kell
kialakítani a sírhelyek dombtető felöli oldalán. Ezt lehet egyesével és csoportosan is
megvalósítani. A térképre a lakosság tájékoztatása érdekében egy vázrajzot is
illesztettünk a lejtőn történő temetés módjáról.
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- A temetőben jelenleg nincsenek utak, ahol „száraz lábbal” közlekedni tudjanak a
sírokat gondozók. Zúzottköves utak kialakítását javasoljuk a térképen világosszürke
színnel behatárolt területeken.
- Az 1-es parcellában két betonlépcsőkkel ellátott betonjárda kiépítése feltétlenül
szükséges.
7. A temetőgondnokság feladatai
A temetőgondnokság kötelezettsége a temető rendezettségének fenntartása, amely
csak a mellékelt rendezési térkép betartásával és betartatásával végezhető el.
Elengedhetetlenül szükséges megkövetelni, hogy minden létesítendő síremlék eleje
egy vonalban helyezkedjen el. A lejtőn temetkezők figyelmét fel kell hívni arra, hogy a
síremlék létesítésekor támfalat is kialakítsanak!
A balesetveszélyes sírok helyreállítása vagy megszüntetésére folyamatos
figyelemmel kell lenni.
A talaj szerkezete miatt csapadékos időben és után a temetőgondnokság
dolgozóinak a közlekedéskor fokozott óvatosságra hívjuk fel a figyelmet.
A temetőben jelentősebb munkálatokat száraz időben javasolt végezni a
munkavédelmi előírások betartásával.
A tájékozódás elősegítésére kisebb tájékoztató jeleket, táblákat, feliratokat lehet
elhelyezni. (Sorok eleje, parcellák elválasztása)
A fent leírtakkal kapcsolatban tisztelettel várjuk véleményüket.
Szeged, 2015. május 6.

Dr. Zsiga Attila László
térképész

Zsiga Attila
környezetmérnök
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Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015.(VIII.28.) önkormányzati
RENDELETE
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2014. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló és módosított 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
13. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szervezeti és működési rendjéről szóló
3/2014. (II.04.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint
módosítja:
1. § Az SzMSz 27. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:
(…)
(10) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén –
legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatok ellátása érdekében a közös hivatal
székhelye szerinti polgármester a társönkormányzat polgármesterével egyetértésben – a
Közös Önkormányzati Hivatal olyan köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és
alkalmazási feltételeknek megfelel. Ha a Közös Önkormányzati Hivatalban ilyen
köztisztviselő nincs, akkor más önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, vagy Közös
Önkormányzati Hivatalának jegyzőjét bízza meg. A jegyzőt egyéb távolléte esetén a
gazdasági vezető helyettesíti.
2. § Az SzMSz X. fejezetének címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Helyi népszavazás, lakossági fórumok
3. § Az SzMSz 29. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
29. § A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás rendjét.
4. § Jelen rendelet a 2015. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Szilvásvárad, 2015. augusztus 24.
Szaniszló László sk.
polgármester

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.
jegyző

Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése
alapján a rendelet 2015. augusztus 28. napján kihirdetésre került.
Szilvásvárad, 2015. augusztus 28.

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta
jegyző

