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A 2021-2022-es gondozási-nevelési évet a Bölcsődei Nevelés – Gondozás Országos 
Alapprogramjára építve kezdtük meg. A program a családra, mint komplex rendszerre tekint, 
melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését gondozását, hanem az egész család 
támogatását célozza meg. SZAKMAI PROGRAMUNK értelmében munkánkat a családok 
szokásait, értékeit figyelembe véve azokat erősítve végezzük. 

A 2021-2022-es gondozási év folyamán a bölcsőde a maximálisan felvehető 24 
kisgyermekkel végezte feladatát. A beíratott gyermekek közül 14 roma származású, akik 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, Rendszeres Gyermekvédelmi 
Kedvezményben 15 kisgyermek részesül. Életkorukat tekintve a legfiatalabb gyermekek 
jelenleg 22 hónaposak, 16-an 2022. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. 14 
gyermek 2022. szeptember 1-től a Szent János Katolikus Óvodába nyert felvételt, 2 
kisgyermeket a tiszafüredi óvodába írattak be a szülei. 

2022. szeptember 1-től a megüresedett 16 férőhelyre várjuk az új gyermekeket, melyre 
jelenleg 20-an adták be a jelentkezésüket. A gyermekek felvétele egyéni elbírálás alapján a 
törvényi előírásokat betartva történik. 2022. május 30-án a bölcsődei felvételről a szülők 
értesítése megtörtént. 4 kisgyermek várólistára került. A felvételi értesítő átvételét nyílt 
nappal kötöttük össze, lehetőséget adva a szülők és gyermekek számára, hogy betekintést 
nyerhessenek a bölcsődei életbe, a szülők részére, hogy választ kaphassanak az őket 
foglalkoztató kérdésekre. A bölcsőde tényleges kihasználtsága 75-76% körül mozog, kivéve a 
beszoktatás hónapjai és a téli pandémiás időszak.  

Az intézmény tárgyi feltételei: 

Az épület adottságai megfelelnek az előírásoknak. A csoportszobai és udvari játékok területén 
lévő hiányosságok pótlásra kerültek. A szakmai munkát lényegesen megkönnyítő konstruáló, 
logikai, alkotó játék, szerepjáték kellékeivel, mesekönyvekkel gyarapodott a bölcsőde, 
valamint a mozgás fejlődést elősegítő szobai és udvari nagymozgásos játékokkal. A 
játszóudvar rendezése folyamatosan történik, fák ültetésével, füvesítéssel, illetve az udvari 
játékok biztonságosabbá tételét szolgáló 45 m2 gumilap lerakásával. Elkészült a bölcsőde 
udvart az óvodától elválasztó kerítés, biztonságosabbá téve a kint tartózkodás feltételeit. A 
gyermekek számára új öltözőszekrények kerültek elhelyezésre. Pótlásra kerültek a hiányzó 
konyhai tálalóedények, evőeszközök, textíliák. Az új mosógép, szárítógép, takarítógép segíti a 
dajka munkáját, illetve a bölcsőde tisztántartását. Bevezetésre került az internet, a szakmai 
munkát segítő új számítógépet, nyomtatót, laminálógépet kaptunk.  Megtörtént a tálalókonyha 
NÉBIH általi engedélyeztetése. 

Személyi feltételek: 

A bölcsődében dolgozó munkatársak számára az engedélyezett keretszámot tükrözi. Egy 
kisgyermeknevelő 2021 szeptemberében megkezdte tanulmányait az Eszterházy Károly 
Katolikus Egyetemen. Az első évet sikeresen zárta. A másik két kisgyermeknevelő 2022 
szeptembertől kezdi tanulmányait a diplomás kisgyermeknevelő képesítés megszerzéséhez.  
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Szakmai munka a bölcsődében: 

Az egyik legfontosabb feladatunk 

- a kisgyermek adaptációjának segítése 
Állandó napirend kialakítása, amely kiszámíthatóságot, biztonságérzetet nyújt, 
igazodva a csoport összetételéhez, létszámhoz, évszakokhoz. 
Szülővel történő beszoktatás biztosítása. 
Gondozási sorrend betartása – 4 saját gondozónő rendszer alkalmazása 

- önállóságra nevelés / pl.: önálló étkezés, öltözködés elsajátítása, szobatisztaságra való 
nevelés/ 

- helyes étkezési, kultúrhigiénés szokások kialakítása  
- anyanyelvi nevelés: mondókázás, verselés, mesélés folyamatosan 
- alkotó tevékenységi formák megismertetése: pl.: rajzolás, festés, gyurmázás 
- környezeti nevelés: Bevonjuk a gyermekeket az intézmény és annak környezetének 

szépítésébe, tisztán tartásába. Az őszi hónapokban a lehullott falevelek, elszáradt 
egynyári virágok összegyűjtése, komposztálása. Tavasszal közös virágültetés, 
rendszeres öntözés. Madáretetőt helyeztünk ki, amit a gyerekekkel együtt töltünk fel 
szükség szerint. 

- az érzelmi fejlődés, a szocializáció segítése: pozitív megerősítések dicsérettel, 
nyugodt, derűs légkör biztosításával 

- az adminisztráció naprakész vezetése /csoportnapló, fejlődési napló, törzslap/ 

 

A 2021-2022-es gondozási-nevelési év során megvalósult programok, események: 

2021. augusztus 26-án szülői értekezletet tartottunk, amin többségben az újonnan beíratott 
gyermekek szülei vettek részt. (14 szülő) 

A szülői értekezleten ismertetésre került: 

- házirend 
- napirend 
- családlátogatás megtervezése 
- a beszoktatás lehetséges módjai, a kisgyermekek adaptációjának segítése  
- Szülői Érdekképviseleti Fórum tagjainak a megválasztása  

Családlátogatás 

A kisgyermeknevelők páronként meglátogatták az újonnan bölcsődébe kerülő gyermekeket a 
saját megszokott környezetükben, ezzel is segítve a bölcsődébe való beilleszkedés folyamatát.  

Október 05-én az Állatok Világnapja alkalmából az óvoda jóvoltából ismerkedtünk a 
háziállatokkal, kisállat simogatásban vettünk részt. 
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Október 07-én Egészségnapot tartottunk. A gyerekek számára lehetővé tettük több fajta 
zöldség-gyümölcs kóstolását. Bekapcsolódtunk az óvodai csoportok különböző 
tevékenységeibe: népi játékok, zenés torna, rajzolás. színezés. 

December 06. Meglátogatott bennünket a Mikulás, akit rövid énekkel, versikékkel 
köszöntöttünk. 

A december hónap a karácsonyra készülődés jegyében telt. Karácsonyfadísz készítés közösen 
a gyerekekkel. 

2022.01.07. Papp László atya Vízkereszt alkalmából meglátogatta és megszentelte a 
bölcsődét. 

2022.02.11. Farsang a bölcsődében. 

2022.03.15. Zászló, kokárda festés, színezés a gyerekekkel közösen. 

2022.03.24. Szülői értekezlet: aktuális problémák, közelgő események   
 megbeszélése 

           Szülőcsoportos beszélgetés: Téma: virtuális autizmus 

2022.április Húsvéti készülődés (tojásfestés, csoportszoba díszítés) 

2022.04.29. Az édesanyák köszöntése (verssel, énekkel, virágokkal) 

2022.05.29. Gyermeknap a bölcsődében (közös fagyizás, a kisgyermeknevelők által készített 
apró ajándék a gyerekek szekrényében) 

2022.05.30. Nyílt nap 

2022.06.10. Bölcsődei búcsúztató: Az óvodába távozó gyermekek búcsúzása a bölcsődétől, 
társaiktól, rövid műsorral egybekötve. 
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Célkitűzéseink a 2022-2023-as gondozási-nevelési évre: 

Továbbra is fontos a gyermekek, illetve családközpontú bölcsődei élet megteremtése. A 
családdal aktívan és sokoldalúan együttműködünk, támogatva, esetleg kompenzálva a nem 
kívánt családi hatásokat.  
A 3 év alatti gyermekekkel való foglalkozás mind pszichológiai, mind pedagógiai 
szempontból professzionális felkészültséget igényel és a fő hangsúly már nem a gondozási 
feladatokra irányul, hanem a fejlesztő, nevelő szocializációs tevékenységekre, valamint a 
korai felismerésre. Komoly hangsúlyt kell fektetni a szülők szabad megnyilatkozását elősegítő 
technikák alkalmazására. (passzív hallgatás, aktív hallgatás, megerősítő reagálások, stb.) 

Több alkalommal tervezünk szülőcsoportos beszélgetést, aminek célja: 

- bizalomra épülő, valódi kapcsolat kialakítása 
- gyermekközpontú szemlélet átadása / helyes nevelési szemlélet kialakítása 
- kisgyermek szocializációjának segítése 
- a család kompetenciájának elismerése 
- mintaadás hatékony nevelői magatartásra 

 

 

 

A nevelési év második felében április 6-án és 27-én már megrendezésre kerültek a Bozsik 
Ovifoci fesztiválok, melyeknek Balmazújváros adott otthont.  A koordinátor edzővel 
folyamatos a kapcsolattartás telefonon és email-en. Októbertől folyamatosan történik az Ovi-
Foci programban szereplő gyermekek felkészítése. Ősszel és tavasszal a jó időt kihasználva a 
műfüves pályán, míg a téli időszakban a tornateremben zajlanak a foglalkozások. 

A nevelési évben kiemelt feladatunk volt az intézményi önértékelés elkészítése, mely az őszi 
tanfelügyelet előkészítésére szolgált. A 4 fős TEAM-re óriási munka hárult. Nagy 
segítségünkre volt igazgatóhelyettes úr, aki koordinálta és segítette munkánkat.  

Intézményünkben négy óvodapedagógus hallgatónak biztosítunk gyakorlati helyet és 
mentorpedagógusokat. A 8 hetes gyakorlatát 1 nappali tagozatos óvodapedagógus hallgató 
töltötte nálunk. 3 fő június hónapban sikeres államvizsgát tett. 
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A munkatervben szereplő zöld jeles napok ünneplése, programok szervezése új koncepció 
által valósult meg ebben a nevelési évben is, melyet egy kolléganő koordinált, de minden 
óvodapedagógus saját csoportjának arculatára módosíthatta az iránymutatást.  

A hitéletünkhöz kapcsolódó ünnepeket minden csoport saját hatáskörében valósította meg a 
hitéleti munkacsoport vezetőjének segítségével. 2022.03.26-án első alkalommal került 
megrendezésre a katolikus óvodák szakmai napja Egyházmegyénkben. Nagyon örültünk a 
kezdeményezésnek, mely remek lehetőséget biztosított a szakmai beszélgetésekre, egymás 
megismerésére, valamint a rendezvénynek otthont adó ajaki óvoda életének betekintésébe. A 
műhelymunkák során remek előadásokat hallhattunk, jókat játszhattunk és nevethettünk 
közösen, sok élménnyel gazdagodtunk a nap végére. 

Április 12-én lelki feltöltődésen vehettünk részt plébános úr jóvoltából az iskola falai között, 
Szabó József atya társaságában. 

Május 5-én egyházmegyénk főpásztora Egyekre látogatott, ez alkalomból szentségimádáson, 
majd szentmisén vettünk részt. 

A járványügyi helyzet súlyosbodása intézményünket sem kerülte el. Több dolgozó átesett a 
fertőzésen. A szülők rendszeresen tájékoztatva voltak az óvodában zajló folyamatokról, 
szabályozókról. Nagyon megemelkedett a hiányzások száma, a gyermekek sokat 
betegeskedtek a téli időszakban. Még mindig vannak olyan szülők, akik nehezen fogadják el, 
hogy csak egészséges gyermeket tudunk fogadni az intézményben. 

Az anyák napi köszöntés 2 év után már a hagyományokhoz híven személyes jelenléttel 
történt. A szülők hálásak voltak a színvonalas műsorokért. 

A gyermeknapi projektünk egy hetet ívelt át, melyet nagy örömmel fogadtak a gyerekek. A 
lovaskocsikázás hatalmas élményt nyújtott a gyermekeknek. 

A DIFER mérések is megtörténték június elején, a bemeneti méréshez képest javulás 
figyelhető meg. 

Az évzáróval egybekötött ballagási ünnepségek is megrendezésre kerültek június hónapban. 
Ízelítőt kaptak a szülők a csoportok éves munkájáról, valamint a ballagó gyermekek számára 
méltó búcsúztatót láthattak. 

2022.06.14-én csapatépítő Tisza tavi túrán vett részt alkalmazotti közösségünk. 

Június 20-án lelkinappal zártuk a nevelési évet, mely alkalomból Barsi Balázs atya látogatott 
el hozzánk. 

 

 

 

 

 

                           



7 

 

Egyek

Egyek-Telekháza

Egyek-Félhalom

Ohat-Pusztakócs

HHH Tanuló

HH Tanuló

Tanuló

HELYZETELEMZÉS 

 

Statisztikai mutatók elemzése 
 

A tanulók lakhelye:  
 

Egyek 310 

Egyek-Telekháza 22 

Egyek-Félhalom 5 

Ohat-Pusztakócs 2 

 
 
 
 
 

Tanulói létszám összesen: 339 

Alsó tagozat: 193 

Felső tagozat: 146 

 

 

 

 

HHH Tanuló 103 

HH Tanuló 77 

Tanuló 159 

 

 

 

 

SNI tanuló:   20 fő 

BTMN tanuló:  58 fő 

Egyéni munkarendű tanuló: 2 fő 
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Tárgyi, gazdasági feltételek; munkakörülmények 

Az intézmény pályázati forrásból, illetve önerőből beszerzésre került tárgyi eszközei 
megfelelnek a korszerű tanítás-tanulás folyamatának támogatásara. 

Fejlesztések, felújítások 

Béke utcai telephely (Újtelep): az épület teljes energetikai felújítása (szigetelés, nyílászáró 
csere, fűtéskorszerűsítés) és tetőcseréje. 

eKRÉTA: intézményünk a 2021-2022. tanévtől bevezette a KRÉTA Iskolai Alaprendszert. 

Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő 

hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt 
keretében pedagógus laptopok. 

Gyermekvédelmi Szervezetfejlesztő Projekt - KaPI: nevelőtestületi továbbképzés: 
Függőségek prevenciója és kezelése; Fabula et Figura Műhely előadása (alsó tagozat), 
gyermekvédelmi prevenciós előadások CYDERBULLYNG és INFLUENSZEREK (felső 

tagozat); Gyermekvédelmi Stratégia és Gyermekvédelmi protokoll kidolgozása, 
Gyermekvédelmi gyermekprogram: Az egészséges életmódra és környezettudatosságra 
nevelve - MiaManó Olimpiája című zenés tanmese. Képességfejlesztő játékokra kapott 
összegből 5db Spartan roller került beszerzésre. 

 

A második félév a korlátozások lassú feloldása által kicsit szabadabb és nyitottabb volt. 

Lassan visszaszoktunk a közösségi élet megszokott kereteibe. Ismét tudtunk szülői 

értekezleteket tartani a régi megszokott rend szerint. A jelenléti oktatás egészen év végéig 

megmaradt, és reméljük a szeptember is ezzel kezdődik majd.  

Iskolánkban immár hagyomány, hogy Szent Balázs püspök emléknapján ellátogat hozzánk 

Gödöllőről a Premontrei Kántorátus. Az idén jubiláltunk, is hiszen 10. alkalommal jöttek el 

hozzánk, hogy az ünnepi vecsernyét közös énekléssel tegyük még felemelőbbé. 

Nyíregyházán is megtartották az egyházmegyei szavalóverseny döntőjét, ahol iskolánk alsós 

diákjai két első hellyel is gazdagodtak. Papp Janka 4. osztályos és Ádám Dóra 1. osztályos 

tanulók hoztak iskolánknak újabb dicsőséget. 

Az alsó tagozatos farsang az idén is osztályszinten került megszervezésre, az osztályfőnökök 

szervezésében. Jelmezes felvonulások mellett, játékos vetélkedők, ügyességi feladatok 

tarkították és tették érdekesebbé a gyerekek számára ezt a napot. Farsang után az 

elcsendesedés időszaka következet, mely bűnbánati liturgia keretében hamvazkodással vette 

kezdetét a templomban. Nagyböjti időszakban, a templomban keresztúti ájtatosságon 

vehetünk részt minden pénteken. A tavaszi szünet előtt iskolánk minden dolgozója nagyböjti 

lelkinapon töltődhetett Szabó József spirituális atya vezetésével. Elsőáldozóink 
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Szentségimádás Iskolája 10 alkalmas előadásain készülhettek fel az Oltáriszentség első 

alkalommal történő vételére. 14 gyermek Urunk Mennybemenetelének ünnepén először vette 

magához a mi Urunk Szentséges Testét és Vérét. 

Továbbképzéseken is részt vettünk. Franklin Covey „7 szokás” módszerével ismerkedhettünk 

meg ebben az évben, melynek az iskolai alkalmazására is van egy kidolgozott programja. Ezt 

az ÉLETREVALÓ programot sikerrel működteti több katolikus intézmény is hazánkban. 

Tantestületünkből 4 fő kapta meg ezt a képzést, akik szeptembertől szeretnék a munkájukban 

alkalmazni az itt tanultakat. A program működése nyomán létrejövő eredményekről a 

következő félévben remélhetőleg már be tudunk számolni. „Függőségek és prevenciója” 

témájú tréningen vettek részt néhányan a kollégák közül, ami a mai felnövekvő generáció 

egyik nagy problémájáról szólt (internetfüggőség), rámutatva arra, hogy miért ilyen 

agresszívek, türelmetlenek a gyerekek. Másoddiplomás képzésen óvónői diplomát szerzett 

Makula Anita kolléganőnk, akinek ezúton is szívből gratulálunk! 

Fenntarthatósági témahéten felhívtuk a gyerekek figyelmét az élelmiszer hulladék 

csökkentésére. Az étkezések folyamán kértük, hogy figyeljenek arra, hogy annyi ételt 

vegyenek a tányérjukba, amennyit képesek elfogyasztani, így csökkentve az élelmiszer 

pazarlását. Föld napjára is ekkor emlékeztünk. Egyházmegyei gyermeknapon vettünk részt 

Harangodon az alsós gyermekekkel. Erzsébet Program keretében Zánkára is ellátogattak 

iskolánk diákjai, alsó tagozatos gyerekek is csatlakoztak a programhoz. A LEP program 

keretében minden alsós osztály eljutott színházba, továbbá az önkormányzat és a 

gyermekvédelmi team szervezésében is érkezett iskolánkba színházi társulat s, akik a 

gyerekeket megörvendeztették zenés, mesés produkciójukkal. Az Anyák napját szintén 

minden osztály megünnepelte osztályon belül. Az ÉLET SZENT, ezzel a címmel érkezett 

vándorkiállítás Egyekre Szent Janka Évében. Ezt a kiállítást a gyermekek a hittanórák, 

szabadfoglalkozások keretében látogatták meg. Missziós héten az Ifjú Lámpás Közösség 5 

tagja tett tanúságot hitéről iskolánk falai között. Minden osztályt felkerestek és Istent 

dicsőítették a gyermekek aktív bevonásával. A szünetekben is fakultatív programokat kínáltak 

és közös játékkal, zenével énekkel hirdették Isten országát. Pünkösdi zarándoklaton vettek 

rész gyermekeink Mátraverebély-Szentkúton. DÖK napon sportoltunk és játszottunk a 

szabadban. Minden osztály év végi kirándulást szervezett. Iskolánk dolgozói Barsi Balázs 

Atya előadásából töltekezhetett az év végén és a nyári szünet előtt, hálát adva az elmúlt tanév 

minden kegyelméért. Szomorú hír számunkra, hogy Papp László plébános atya a következő 

tanévet, már nem intézményünk falai között kezdi. Püspök atya más feladattal bízta meg, új 

szolgálati helye Debrecenbe szólítja.  
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OkoShop-nap az iskolában 

A Szent János Katolikus Általános Iskola 2019 óta  üzemelteti a United Way Magyarország 
és a MetLife Biztosító által támogatott, a gyerekek pénzügyi tudatosságának fejlesztését és a 
közösségi kapcsolatok erősítését  célul kitűző programot. 

2022. május 20-án egész napot szenteltünk a tevékenység népszerűsítésének.  Szekeres 
Ákosné Nagy Rózsa, iskolánk mesterpedagógusa, a program koordinátora vendégeket hívott 
meg.  

Megnyitásként az intézményünkbe járó tanulók szüleit színes prezentációval tájékoztatta az 
United Way működéséről, tevékenységéről. Segítségüket kérte az esetleges támogatók 
feltérképezéséről, felkereséséről. 

Második lépésben a vendégek egy felső tagozatos osztályban, a 8.a-ban lehettek szemtanúi, 
miként zajlik maga a vásárlás az évenként kétszer megnyíló boltban. A szülők nagy 
érdeklődéssel fogadták a „vásári forgatag” megtekintését, Számtalan kérdés merült föl 
bennük, melyre azonnal választ is kaptak a programot üzemeltető pedagógusoktól. 

A harmadik fordulóban egy alsó tagozatos osztály, a 4.b mutatta be, miként örülnek ők e 
nemes kezdeményezésnek, hogyan profitálnak belőle nap mint nap. Közben olyan 
osztályfőnökökkel is bővült a társaság, akik ezután szeretnének csatlakozni a programhoz.  

Nagyon kellemes hangulatú, élénk érdeklődést, sok tapasztalatot mutató délelőttöt tudhatunk 
magunk mögött. Bízunk a partnereinkkel való gyümölcsöző, eredményes együttműködésben. 

Ajándékcsomagok 

A United Way Magyarország jóvoltából 2020. szeptemberében értékes csomagokat, 
taneszközöket kaptak a diákok. Ennek egyrészét kiosztottuk, a tartósan használható 
eszközöket pedig megőriztük. A vonalzókkal, körzőkkel, szögmérőkkel ma is dolgoznak a 
gyerekek fizika és mértan órákon. Dobozban viszik magukkal a szaktanterembe, majd óra 
után összegyűjtik. Még több év után is megkönnyíti munkájukat. 

 

Iskolánk sajátos nevelési igényű tanulóit, ebben a tanévben is tanórán kívüli 
gyógypedagógiai habilitációs, rehabilitációs órákkal és fejlesztő foglalkozásokkal 
segítettük. Ez a munka folytatólagos, az évek során felépített gyakorlaton alapul.  

Minden (SNI) tanulónk legalább heti három alkalommal, a beilleszkedést tanulási 
magatartási nehézséggel (BTM-N) küzdő tanulónk pedig heti két alkalommal rendszeresen 
kap fejlesztést. Ezzel a törvényileg előírt és javasolt órakeretnek megfelelően részesülnek 
a tanulóink kis csoportos/ egyéni fejlesztésben.  

 Azoknál a tanulóinknál, akiknél a megsegítés ellenére sem indult el pozitív változás, felmerül 
a gyanúja a részképességek zavarának. Esetükben kérünk szakértői vizsgálatot. Jelenleg is 
több tanulónk vizsgálata van folyamatban, a szakértői bizottság behívó időpontjára várunk, 
illetve a kontrollvizsgálati behívásaink is folyamatosan zajlanak.  
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Az iskolánkban leggyakrabban előforduló tanulási problémák: értelmi fogyatékosság, 
diszlexia, diszgráfia, iskolai készségek kevert zavara, kevert specifikus fejlődési zavarok, 
nem meghatározott zavarok, tanulási zavar illetve aktivitás- és figyelemzavara, valamint 
van autista tanulónk is. Egyre több viselkedési/ beilleszkedési probléma tapasztalható, és 
egyre gyakoribb az autisztikus tüneteket produkáló gyermekek száma is. Elmondhatom, hogy 
a gyerekek szívesen járnak a foglalkozásokra. Szeretik a kiscsoportos vagy egyéni 
foglalkozásokat, felszabadultak, jókedvűek és a magatartásukkal sincs különösebben gond. 

SNI és BTM-N tanulóink jelenlegi száma és nemek szerinti megoszlása:  

SNI: 17 tanuló (1 fő óvodás korú), ebből 12 fiú és 5 lány  

BTMN: 13 tanuló, ebből 7 fiú és 6 lány alsó tagozat (benti) 
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