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A nevelő-oktató munka pedagógiai, szakmai értékelése 
2016/2017. nevelési év  
 
Az idei, a 26. nevelési év munkatervének jelmondata: „Emlékezzél a régi letűnt napokra, vedd 
fontolóra az esztendőket…!”  Az eddigi alapokra, eredményekre építve ismét új célokkal, 
feladatokkal, kihívásokkal találkozott közösségünk. 
A nevelési év kezdetére tárgyi, környezeti feltételeinek változásával egy teljesen megújult 
csoportszoba, 2 lépcsőházi nyílászáró és armatúrák cseréje mellett vártuk a gyermekeket és 
szüleiket.  
A megújult külső mellett a nevelő munka hatékonyságára fókuszáltunk.  
 
Kiemelt feladataink voltak a nevelési év során: 

- Az érzelmi biztonság megteremtése, a szabad játék és a párhuzamos tevékenységek 
megvalósulásához szükséges feltételek biztosítása, a gyermekek élmény- és 
tapasztalatszerzési lehetőségeinek megszervezése.  

- A katolikus szellemű nevelés és az erkölcsi nevelés megvalósulása  a gyermekek napi 
tevékenységeiben rejlő lehetőségeken keresztül. Ehhez kiemelkedő segítséget adott 
a ”Vallásos és erkölcsi nevelés munkacsoport” által készített ajánlás minden 
korosztály számára. Fokozottan törekedtünk megjeleníteni a hagyományokat és jeles 
napokat az évkörben A visszajelzésként készült kérdőíves felmérés adatai, valamint a 
„Szentelések és áldások” összegző táblázat bizakodásra és további tevékenységekre 
bátorítanak bennünket. 

- Nagy hangsúlyt fektettünk a gyermekek képességfejlesztésére 5 tehetséggondozó 
csoportban és felzárkóztatási keretek között. 

- Az óvodán kívüli tevékenységek közül kiemelkedő jelentőségű volt a nagycsoportos 
gyermekek úszótanfolyama (melynek anyagi fedezetét Pápa Város Önkormányzata 
biztosította), a bérletes színházi előadások, múzeum- és könyvtárlátogatások, 
kirándulások, rajzkiállításon és a VII. Pápai Ökumenikus Napon való részvétel.  

- Gyakornok besorolású kolléganő lett a nevelőtestületünk tagja. Kiemelt feladatunk 
volt a befogadása, mentorálása, a Gyakornoki szabályzat működtetése, valamint a 
gyakornoki minősítő vizsgára való felkészülés – és az eredményes vizsga - az egész 
közösségünk számára. 

- Nagy kihívást jelent az Önértékeléssel kapcsolatos feladatok ellátása a pedagógus 
kollégák és az intézmény szintjén egyaránt. 

- Továbbra is működtettük a belső hospitálást és  tudásmegosztást. Minden csoportban 
részt vettünk bemutató foglalkozásokon, ahol új élményekkel, tapasztalatokkal 
gazdagodhattunk, jobban megismerve és elismerve egymás szakmai értékeit, 
erőfeszítéseit, eredményeit. 

- Közösségünk megismerte és elfogadta a fenntartónk, a Veszprémi Érsekség által 
kiadott Etikai Kódex iránymutatásait. 

- A nevelő munka mind színvonalasabb megvalósítása érdekében éltünk a 
továbbképzések lehetőségével a városunkban működő óvodaközi munkacsoportok 



tagjaiként, a KaPI által felkínált lehetőségeken keresztül, valamint önképzéssel és a 
költségtérítéses formákban egyaránt.  

- Nagy hangsúlyt fektettünk a nevelő munkát segítő kapcsolatok működésére, kiemelten 
a családokkal való együttműködésre és közös programokra, a Szent István Katolikus 
Iskolával és a Szent Anna Egyházközséggel, valamint a fenntartóval való szoros 
együttműködésre. 

 
 
Záró gondolatok 
 
Köszönöm a fenntartóknak, a Veszprémi Érsekségnek,  munkatársainak, hogy anyagi és 
erkölcsi támogatásukkal biztosították a 2016/2017. nevelési évben is a tartalmas, minőségi 
nevelő munka feltételeit. Köszönöm az együttmunkálkodást és az  imáikat. 
 
Pápa, 2017. augusztus 28. 
                                                
 
                                                                                                                 Veisz Endréné 
                                                                                                                   óvodavezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SZENTELÉSEK ÉS ÁLDÁSOK 

2016 / 2017. 
 

 
 
Dátum 
 

 
Szentelés 

 
Ünnepe/alkalma 

 
Áldás 

 
Ünnepe/alkalma 

Szept. 
20. 

  Új gyermekek és 
szüleik megáldása 

„Veni Sancte” 
évnyitó szentmise 

Okt. 
17. 

  
 

 Termények, 5 
kenyér megáldása 

Hálaadás 
terményekért 

Nov. 
15. 

 
 

 Lámpások 
megáldása 

Szent Márton 
ünnepe 
(nov. 11.) 

Dec. 
21. 

  Családok által 
hozott és a 
gyermekek által 
készített Betlehem 
megáldása 

Karácsony 
megünneplése az 
óvodában 

Jan.10. Óvoda 
helyiségei 

Vízkereszt ünnepe 
(jan. 06.) 

  

Febr. 
02. 

Gyertyaszentelés Gyertyaszentelő 
Boldogasszony 
ünnepe (febr. 02.) 

  

Febr. 
07. 

  Balázs-áldás 
(Torok- áldás) 

Szent Balázs 
ünnepe (febr.03.) 

Márc. 
06. 

  Hamvazás Hamvazó szerda / 
nagyböjt 

Ápr. 
12. 

 
 

 Tojás megáldása Húsvét 
megünneplése az 
óvodában  

Máj. 
08-12. 

 
 

 Iskolába induló 
gyermekek és 
szüleik megáldása 

„Tavaszi koszorú”- 
évzáró ünnepély 

 
 


