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A Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda nevelési-oktatási intézmény éves beszámolójának vizsgálata 
alapján a következő összegző megállapításokat tesszük (gyülekezeti fenntartású intézmények 
esetében javasoljuk). 

A járványhelyzet rendkívül megnehezítette ezt a nevelési évet is az óvodában. A munkatársak 
törekedtek a jogszabályi előírások maradéktalan betartására, betartatására. Nagy terhet rótt az 
intézményben dolgozókra az előírásoknak való megfelelés, megfeleltetés. Nem kerülte el az óvodát 
a vírus, sajnos voltak megbetegedések, rendkívüli szünetek. 
Mivel ettől a tanévtől új vezető került az óvoda élére, az általa képviselt értékek elfogadása, átadása 
volt a legfontosabb a szülők, és a munkatársak felé is, de sajnos a pandémia miatt ez nem volt 
egyszerű, lassan alakult ki a bizalmi légkör. A veszélyhelyzet miatt nem sikerült a betervezett 
programokat, célokat, feladatokat maradéktalanul megvalósítani, de azért voltak örömteli 
események, programok. Kiemelhető, hogy sokkal önállóbbá tette a gyerekeket az öltözködés terén 
az, hogy nem jöhettek be a szülők, csak a mérőpontig. Fontos, hogy ebben az időszakban nagy 
hangsúlyt fektettek a szakmai munka megerősítésére, az evangélikus identitás erősítésére, a 
pályázati lehetőségek kihasználására. Sokszor volt szükség a gyors helyzetfelismerésre és kooperatív 
problémamegoldásra, fontos volt, hogy a sokszor bizonytalan helyzetek, intézkedések ellenére is a 
szülők biztos pontnak érezzék az óvodát és a kollégákat és legfőképp az vezetőt. A következő évben 
szeretnének több óvodai szintű projektet megvalósítani, minél több óvodán kívüli programot 
szervezni és újraindítani a fakultatív foglalkozásokat.  
Kiemelt cél a következő tanévre a nevelőtestület intenzívebb bevonásra kerül a tervezési 
feladatoknál, a pályázati lehetőségek kihasználása, valamint a közösségépítés és a szülők aktívabb 
bevonása a programokba. Szakmai téren fontos feladat a közös módszertani alapok lefektetése és 
az óvodai program felülvizsgálata, a hittan munkaközösség munkájának gazdagítása, evangélikus 
társintézményekkel való együttműködés erősítése.  
Az összetartó nevelőtestület és a munkatársak kreativitása, rugalmas hozzáállása, elkötelezettsége 
segítette a rendkívüli időszakban való helytállást, és a lehetőségekhez képest a nevelési év sikeres 
lezárását. 
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