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A beszámoló törvényi háttere: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó tanévenként 

legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény 

tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. 

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára 

 

 

ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK, 1. sz. melléklet 

MELYEK MEGALAPOZZÁK AZ ÉVES MUNKATERV ÉRTÉKELÉSÉT 

 

Ssz. A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai 
Mutató 

2015.09.01. 

Mutató 

2016.08.31. 

Gyermeklétszám adatok 

1.  2015/16 évre új felvételt nyert gyermekek száma 6 7 

2.  Elutasított gyermekek létszáma 0 0 

3.  
Összesen beírt gyermekek száma  

 
22 23 

4.  Életkor szerinti megoszlás- 1 vegyes csoportban: 

5.    2,5- 4 éves 10 3 

6.    4-5 éves 5           10 

7.  5-6-7 éves 7 10 

8.  
A  2016/2017. tanévre iskolába felvételt nyert  gyermekek 

száma (óvodánkból távozó) 
 

7 

9.  A 2016/17.évre újonnan felvett gyermekek száma:  8 

10.  Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 0 0 

11.  HH gyermekek száma 0 0 

12.  HHH gyermekek száma 0 0 

13.  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek száma 
2 1 

14.  

Olyan családban élő gyermekek száma, amelyben a szülő 

nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 

százalékát 

9 10 

15.  
Olyan családban élő gyermekek száma, amelyben 3, vagy 

több gyermeket nevelnek 
5 5 

16.  
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy olyan 

családban élő gyermek, amelyben tartósan beteg, vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 

2 2 

17.  Gyermekét egyedül nevelő szülő 4 5 

18.  
Beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő 

gyermekek száma 
0 0 
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Ssz. A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai 
Mutató 

2015.09.01. 

Mutató 

2016.08.31. 

19.  Veszélyeztetett gyermekek száma 0 0 

20.  A nevelésbe vett gyermekek száma 0 0 

21.  Félnapos óvodás gyermekek száma 0 0 

22.  Speciális étrendet igénylő gyermekek száma 0 0 

 

 

Bevezető 

Az Ostffyasszonyfai Petőfi S. ÁMK az önkormányzat egyetlen intézménye. Feladatkörei: a 3-6 éves 

óvodás korosztály nevelése, a kb. 840 fős község művelődésének, szórakozásának biztosítása és a 3-

14 éves korosztály étkeztetése, vendég étkeztetés. 

 Az intézmény munkatervét  az SZM , a fenntartó és az alkalmazotti közösség véleményezte, 

nevelőtestület fogadta el, az int. vezető hagyta jóvá. Szakmai munkánkat a 2013.09.01-től bevezetett 

módosított  Pedagógiai –Művelődési Programunk szerint végeztük. 

Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam óvodánk statisztikáit, 

 a 2015/2016-os nevelési év munkatervét,  a gyermekek fejlettség mérésének eredményeit,  az 

óvónők /a gyermekvédelmi felelős és a műv.ház szervezői feladatait ellátó kolléganők beszámolóját, 

illetve a nevelési év ellenőrzési terve alapján gyűjtött tapasztalatokat. 

2015 december 10-én  Alapító Okiratunkat módosította a fenntartó .  

Főbb változások:  

- új telephely: Iskolai melegítő konyha (Offa, Ady E. u. 1.) (magyarázat: mivel régen az iskolához 

tartozott, külön nem szerepelt az alapító okiratban, 2013-tól  az iskola állami fenntartásba került, az 

étkeztetés önkormányzati feladat maradt) 

- új foglalkoztatási jogviszony lehetősége  az intézményben: közfoglalkoztatás (munkabérüket a 

Munkaügyi Központ állami pénzből fedezi!) 

- Az alaptevékenység mellett az SNI gyerekek integrált óvodai nevelése is bővült: a 

beszédfogyatékosok mellett, az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők ellátása is bekerült az 

alapító okiratba. 

 

I. INTÉZMÉNYÜNK TÁRGYI  ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

 

A személyi és tárgyi feltételek biztosításával, az eszközök és használati tárgyak ellenőrzésével és 

karbantartásával, a hibaforrások megszűntetésével biztosítottuk  a gyermekek testi épségének 

védelmét, a balesetek megelőzését. 
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Tárgyi feltételek 

 

 A 2015-2016-os nevelési évben is az elfogadott intézményi költségvetésnek megfelelően 

biztosítottuk az intézmény működését. Ezt részletesen a gazdasági vezető pénzügyi beszámolója 

tartalmazza. 

Óvoda: 

-A nyári takarítási szünetben:  megtörtént az óvodaépület  nagytakarítása,  az udvari fa játékok állag 

megóvás miatti lefestése, az udvari játéktároló épület belső meszelése, tároló polcok a 

balesetvédelmi szemlén feltárt hibák javítása: a régebbi udvari padok és asztalok csiszolása, a 

mászóvár fogantyúinak cseréje. 

- Új  homokozó készült a régi elkorhadt helyett, s benne a homokcsere is megtörtént. A 

nagytakarítást az óvoda 2 dolgozója végezte, két fő közfoglalkoztatottal kiegészítve (Egy dolgozónk 

táppénzen volt) 

-A gyermek törölközők cseréje. 

- Karácsonyra új csoportszobai játékeszközökkel gyarapodtunk. 

- A régi elavult televízió helyett a tanév végén új LCD  TV-t vásároltunk, erre nagy szükség volt 

már, mert az interneten gazdag tárháza áll rendelkezésre az óvodában használható kisfilmeknek, 

meséknek,stb...melyeket az óvónők adathordozón magukkal hozva, könnyedén lejátszhatnak. 

- A szponzorunktól (Schallenberg grófnő) kapott jó minőségű, de használt  játékeszközöket 

folyamatosan átválogattuk az év során, fertőtlenítés után a gyerekek rendelkezésére bocsátottuk.  

- Szintén ettől a szponzortól kapott óvodánk egy multifunkciós lézernyomtatót ausztriai 

nyomdájukból. A régi óvodai nyomtatónk már nem jól üzemelt, javítását sem vállalta a szerelő, így a 

segítség a legjobb időpontban érkezett. Az új géppel A4-A3-as méretű színes plakátok nyomtathatók, 

másolhatók, scannelhetők, mely elsősorban a  vezető , de a  művelődésszervezők, óvónők, logopédus  

munkáját is nagy mértékben segítette. Szintén tőle kaptunk több évre elegendő színes, fehér és  

különböző minőségű papírokat a gyermekek foglalkoztatásához. 

Elkészült a község új, - benne az ÁMK-  honlapja : 

A www.ostffyasszonyfa.hu honlapon kapott helyet intézményünk, ÁMK, közszolgáltatások 

menüpont alatt. E menüponton belül külön szerepel az Óvoda és a  Művelődési ház és könyvtár, 

melyekben a dokumentumok feltöltésére az ÁMK igazgató kapott felhatalmazást az 

önkormányzattól. 

Óvodai és iskolai melegítő konyhák: 

Év közben a két melegítőkonyhán történt  NÉBIH ellenőrzés során előírták a konyhák lehetőség 

szerint mielőbbi felújítását. Óvodában pl. a hátsó bejárati ajtó résmentes záródását, a régi nem 

használt konyhai gépek eltávolítását, lapozást. 

Az iskolai napközi épületben étel átadó ablak kialakítását, mosdót a mellékhelyiségben is, lapozást, 

egyebeket. Az előírások miatt az éves költségvetés módosítására volt szükség. E feladatok 

elvégzésére Intézkedési Terv készült mindkét telephely vonatkozásában. 

Az óvoda épületben  ezekből egyenlőre a hátsó ajtó cseréje valósult meg és az elromlott 

mikrohullámú sütő cseréje.  

 Végleges megoldást az elavult konyhára és gyerekmosdóra, gyermekszékek, ágyak cseréjére csak 

http://www.ostffyasszonyfa.hu/
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nagyobb összegű ráfordítás jelentene, ezért év közben megragadtuk a kínálkozó lehetőségeket és két 

komolyabb pályázatot is beadtunk az óvoda felújítására a fenntartóval karöltve. A pályázatok 

megalapozó dokumentumának műszaki részét Sopár Katalin (ASZTERV) tervezőmérnök, a szakmai 

részét én készítettem. 2016 augusztus elején tudtuk meg az örömhírt, hogy a Belügyminisztérium 

pályázatán közel 30 milliót nyert Ostffyasszonyfa Önkormányzata az óvoda felújítására, mely 

kiegészül kb. 10 millió forint pályázati önerővel. 

Így jövőre megvalósulhat végre régen dédelgetett álmunk: az ÓVODA FELÚJÍTÁSA 

A napköziben a tavasz és nyár folyamán önkormányzati önerőből az alábbi felújítás történt meg: 

- tetőszerkezet javítása (korhadt gerenda megerősítése) külső bádogozás, esőcsatorna készítése, 

- mosogatóblokk megnagyobbítása, így elfér benne a mosogatógép és a csepegtető tálca is, 

- elektromos hálózat felújítása, kapcsolókkal,dugaljakkal, 

- konyha újracsempézése, mosdó áthelyezése a konyhán belül, falak festése 

- ételkiadó ablak nyitása az étkezőre, étkező,konyha, kiszolg. helyiségek festése 

- Személyzeti WC-be kézmosó került, 

- légbeejtők elhelyezése a nyílászárókra (penészesedés ellen) 

- konyhaablakokra fényszűrő védőfólia került, 

- külső szúnyoghálós ajtó készült, az ablakokra rovarháló, 

- öltözőszekrény vásárlása, 

- konyhai eszközpótlás: salátástálak, evőeszközök, tálcák, kancsók, merítőkanalak, melegítő 

edények..stb,  a konyhai dolgozó kérésének megfelelően 

- Az ebédlő bútorzatát (asztalok, székek) már  tavaly nyár végén kicseréltük és új 

konyhaszekrényt vásároltunk. 

A felújítás összköltsége:  3.026 000,- Ft 

Művelődési ház és Könyvtár: 

 

- A 2015 nyarán pályázati forrásból felújított művelődési ház jelenleg minden helyi igényt kielégít. 

Az új mosogató rész több rendezvényünkön nagy segítség volt. 

-Itt is tovább bővültek tárgyi eszközeink, amelyek az egyre több rendezvény lebonyolítását segítik: 

hűtőszekrény, rezsó, mikrohullámú sütő, porszívó, új CD lejátszó. 

A könyvtárban működik 2 számítógép- internet hozzáféréssel-és egy nyomtatóval. Ettől az évtől 

ingyenes Wifi is rendelkezésére áll a lakosságnak.  

  Munkájának segítésére az NMI hordozható számítógépet bocsátott rendelkezésére. 

 

Személyi feltételek 

Az ÁMK állandó közalkalmazotti létszáma 6 főre csökkent, viszont 1 fő kulturális - és 3 fő egyéb 

közfoglalkoztatott hölgy jelentősen segítette a munkánkat a 3 telephelyen.  

Nevelő-oktató munkát végzők: 

A 2011. évi CXC. tv. 1. és 5. melléklete gyermeklétszámhoz kötötten meghatározza az 

intézményvezetők/helyettesek  létszámát illetve a kötelező óraszámokat. Ennek megfelelően 
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intézményünkben 1  magasabb vezető dolgozik, helyettese nincs. Munkaidejében a vezetői 

feladatokon túl, a gyermekcsoportban letöltendő kötelező óráinak száma heti 12 óra.   

További óvodapedagógusi létszám 2 fő (ebből a tanév kezdetekor 1 fő részfoglakoztatott) 

Év közben, 2016. január 1-től Csőre Józsefné óvónőnknek , a  csöngei óvodában történő kisegítése, 

részmunkaideje megszűnt (heti 6 óra), őt Ostffyasszonyfán teljes munkaidőben tovább alkalmaztuk. 

Ezzel egyidőben a másik óvónő munkaideje az óvodában lecsökkent, helyette a művelődési ház 

szervezői teendőit látja el több órában. Az ő foglalkoztatása  intézményen belül továbbra is 

megosztott. Óvodai foglalkozásainak száma: 19,5 óra + 12,5 órában a műv. ház programjainak 

szervezői feladatait látja el. .A műv.ház szombat esti nyitvatartása miatt a dolgozó munkaszüneti 

napja – közös megegyezés szerint- a hétfő. 

 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma: 1 fő óvodai dajka.  

Ideje nagy részét a csoportban tölti, ezen kívül Ő végzi az óvoda takarítását, az óvodai textíliák 

mosását, időnként vasalását is. Munkáját ebben a nevelési évben 1 fő közfoglalkoztatott is segítette, 

elsősorban udvari-utcai, belső takarítási munkákban, de szükség esetén a konyhán is tudott 

helyettesíteni, hiszen egészségügyi könyvvel is rendelkezik. 

Nevelő munkánkat heti 1-2 alkalommal utazó logopédus, mozgásterapeuta és gyógytestnevelő 

segítette, melyet a celldömölki Pedagógiai Szakszolgálat bocsátott( ingyenesen) rendelkezésünkre. 

 

Konyhai dolgozók létszáma 2 fő. 

1 fő élelmezésvezető, aki az étel megrendeléssel, elszámolással, térítési díj számlák elkészítésével és 

beszedésével kapcsolatos adminisztrációt végzi, emellett az óvodai melegítőkonyhán feladatai közé 

tartozik a gyerekek háromszori étkezésének tálalása, felnőtt ebédek porciózása, mosogatás és a 

konyha tisztántartása  is. 

1 fő közalkalmazott konyhai dolgozó: az iskolai melegítőkonyhán végzi a napközis tanulók 

tízóraiztatását, ebéd tálalását, uzsonna készítést , mosogatást, a melegítőkonyha tisztántartását. 

Az ő munkáját is eü. könyvvel rendelkező közfoglalkoztatott segítette napi 8 órában mosogatás, 

takarítás terén.  

 

Műv.házban: A közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott takarítónő /Lábas Jánosné/ június végén 

nyugdíjba vonult, helyette a fenntartó döntése alapján 1 fő közfoglalkoztatottal oldottuk meg a 

művelődési ház takarítási  feladatait. Lábasné Marikának júliusban, nyugdíjas búcsúztató során 

köszöntük meg az intézményért tett 20 éves  szorgalmas munkáját. 

. A művelődési házon belül működik a község nyilvános könyvtára. Egy nyugdíjas pedagógus,  

-megbízási szerződéssel - heti 5 órában áll az olvasóközönség szolgálatára. 

-A  műv.ház szervezői feladatait 12,5  órában a már említett óvodapedagógus kolléga látja el. 

Munkáját segíti egy  kulturális közfoglalkoztatott dolgozó, aki a pedagógus nyári szabadsága 

idején helyettesíti őt a programok szervezésében is,  év közben pedig a szükséges nyitvatartásról 

gondoskodik. (Aug. 6-án saját ötlete alapján ő szervezte meg az I. Ostffyasszonyfai Lecsófesztivált, 

melyen a faluból 7 csapat versengett a legjobb helyezésekért.) 

A nyári hónapokban 4 fiatalkorú leány is besegített diákmunka címén. 

Áprilisban szerveztünk egy másik nyugdíjas búcsúztatót is, az önkormányzat alkalmazottjának, aki 

egyben az intézmények karbantartói feladatait is ellátta 2016 január végéig. /Niczki Gyula / 

Az ő feladatkörét januártól Nagy Antal látta el. 
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Humán erőforrás fejlesztése 

Továbbképzésre 1 óvónő kötelezett (H. S.né) ő a beiskolázási terv alapján egy 30 órás akkreditált 

továbbképzésen vett részt novemberben:”Így tedd rá”Népi játék, néptánc módszertan az óvodában 

címmel. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy valamennyien lépést tartsunk a hivatásunkat érintő változásokkal, 

ezért javaslatomra több alkalommal is részt vettünk kisebb 1 napos továbbképzéseken, 

műhelymunkán, melyek elsősorban a várható tanfelügyeleti ellenőrzésekre és minősítésekre segít 

felkészülnünk:  

- Novemberben :  

1. „Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus-minősítési eljárásban való 

részvételre” címmel  (10 órás OH által szervezett, mindhárom óvónő részt vett, helyszín: 

Szombathely) 

2. „Pedagógus önértékelés” (4 órás , 2 óvónő részvételével (CS. Jné és G. Jné) 

3. Az autizmusról hallottunk előadást a celldömölki Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében (4 órás, 

2 óvónő részvételével (H. S. né, G.Jné) 

Márciusban :  

4. A nevelőtestület tájékoztatása a  pedagógus életpálya modellről, minősítési követelményekről. 

Általános szakmai tanácsadás, műhelymunka ( Horváthné Görög Marianna szaktanácsadó) 

Május: 

5. Minősítésen átesett volt kollégánk beszámolója a nevelőtestületben (Némethné B. M. )- kollégák 

javaslatára 

(utóbbi kettő nevelésnélküli napon) 

 

II. ÓVODÁNK SZAKMAI MUNKÁJA - kiemelt céljaink,feladataink: 

 

1.Az önértékelési rendszer bevezetéséből adódó feladatink: 

Az új önértékelési rendszer bevezetése nagy feladatot rótt az amúgy kis létszámú nevelőtestületre. A 

napi  óvodai nevelőmunka és a falu teljes kulturális életének irányítása, számos programja mellett 

kellet időt szakítani  erre a plusz feladatra Ennek ellenére legjobb tudásunk szerint: 

- Megalakítottuk az önértékelési csoportot. Kiosztottuk a feladatokat és tájékozódtunk a 

témában. 

- Közösen megismertük az Önértékelési kézikönyv tartalmát, értelmeztük azt. 

- Önértékelési Szabályzat elfogadása (okt.-i nevelési ért.) 

- Kidolgoztuk az intézményi elvárás-rendszert pedagógusra és vezetőre vonatkozóan. 

- Ebben az évben az éves önértékelési tervben a vezető önértékelését tűztük ki, ami ezúttal 

elmaradt. Indoka: Mivel az intézményvezetőt tanfelügyeleti ellenőrzésre ebben a tanévben 

nem jelölték ki, az önértékelésre alkalmas számítógépes felület nem nyílt meg számunkra. Az 

informatikai támogató felület egyébként is akadozva indult, időközben az önértékelési 
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kézikönyv is módosult, annak tartalmához kellett igazítania az új elvárás-rendszert. 

Így a  nevelőtestület/önértékelési csoport  közös szóbeli megegyezés alapján év közben 

törölte a vezetői önértékelést az éves önértékelési tervből. 

 

2. Pedagógiai munkánk értékelése: 

Az arányaiban sok kiscsoportos korú gyermek miatt az érzelmi biztonság megteremtését 

elsődleges feladatunknak tekintettük. Ezért szülői igény szerint lehetőséget biztosítottunk az 

„anyás beszoktatásra.”Már a beszoktatástól kezdve, a követelmények fokozatos, de következetes 

betartatásával és példamutatással világosan behatároltuk az együttélés szabályait. Szülői 

értekezleteken hasznos tanácsokkal láttuk el a szülőket a beszoktatás és a gyermeknevelés terén. 

Tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a nevelőtestület és a nevelést segítő alkalmazott is 

egységes nevelési elvek alapján, összehangoltan végzi munkáját. Ennek tudható be, a jelentős 

neveltségi szint javulás, ami kézzel fogható volt  év vége felé. Jelentősen csökkentek a 

konfliktusok a játszó gyerekek között, az udvariassági és közösségi szokásokat, szabályokat egyre 

többen és jobban alkalmazták.  

Az  Munkatervben kiemelt nevelési területként az Anyanyelvi nevelést határoztunk meg.  

Ebből adódóan megtörtént: 

 A gyermekek logopédiai felmérése szeptemberben, logopédiai foglalkozások megszervezése, 

feltételek biztosítása, szakmai kapcsolattartás a logopédussal. Idén új logopédust kaptunk a 

Pedagógiai Szakszolgálattól Kishonthy Krisztina személyében, aki 4 gyermekünkkel 

foglalkozott. Tapasztalatait rendszeresen tolmácsoltuk az érintett szülőknek, így hatékonyan 

tudtuk segíteni a munkáját. 

 Kommunikációs helyzetek teremtése, beszédkedv felkeltése, szókincs bővítése, anyanyelvi 

játékok tervezése, beszédfegyelemre való nevelés, irodalmi élménynyújtás mesék-versek 

által, nagyon kedveltek a mesesorozatok (Mazsola és Tádé, Pöttyös Panni könyvek), 

melyeket csendes pihenő előtt olvastunk,bábszínház látogatás 6 alkalommal…stb. 

 

 

Az óvónők idén is készítettek felmérést  a nevelőmunkánk eredményességéről  A felmérés célja, hogy valós 

képet adjon az óvodapedagógusok munkájáról, a gyermekek egyes mérési / nevelési / területeken mért 

fejlettségi szintjéről óvodába lépéskor illetve nagycsoport végén. Ebben az évben is  megtörtént  a helyben 

szokásos formában rögzített mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. 

Ezt követően az intézmény a mérési-értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez. 

 

Részlet  az értékelésből: 

„Vizsgált gyermekek száma: 8 fő nagycsoportos  

Utolsó vizsgálat időpontja: 2016. április vége 

A  gyermekek fejlettségi mutatóit összesítve értékeltük az egyes nevelési területeken elért eredményeket. Az 

alábbi összesítésben láthatóvá válik, hogy mik az erősségeink, illetve hol vannak még hiányosságok, 

amelyeket az új tervezésnél feladatként kell megjelölni. 
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Egészséges életmód:                        100   % 

Értelmi fejlettség:                            94.68% 

Szociális és érzelmi fejlettség:       95.28% 

Játék fejlettsége:                              91.40% 

Nyelvi fejlettség:                              89.33% 

Finommotoros koordináció:           81.13% 

Mozgásfejlettség:                             93.52% 

--------------------------------------------------------------            

Átlag:                                                 92.19% 

Összegzés:  

Ha figyelembe vesszük, hogy a PP-ban megfogalmazott legalább 80%-os szintet sikerként értékelhetünk, 

akkor elmondhatjuk, hogy a 92.19%-os mutatóval sikeres nevelőmunkát végeztünk ebben az évben is. Az 

elmúlt év fejlesztésre kijelölt területe, a nyelvi fejlettség terén magasabb értéket értünk el (89.33%), így 

a kitűzött feladatot teljesítettük.  

Fejlesztendő terület: Finommotoros koordináció, mely 81.13%-kal épp csak felette van az általunk 

sikerkritériumként meghatározott értéknek.” 

Ezen a területen is volt azonban néhány tehetséges gyermekünk. Év végén 7 gyermek vett részt 

rajzpályázaton, melyből egyikük I. helyezett és ketten II. helyezést értek el a Jánosházi 

Keresztény Családközösség Egyesület „Segítek-Szent Márton nyomában” témájú pályázatán. 

Kimagasló eredményt értünk el az egészséges életmód-gondozás terén, az értelmi nevelés terén, 

továbbá a szociális –érzelmi nevelés terén , azon belül is a közösségi nevelés volt az egyik 

erősségünk. A szocializáció szempontjából különösen fontosnak éreztük a közös élményekre 

épülő közös tevékenységek gyakorlását. Ezt segítették megvalósult programjaink: 

 4 alkalommal a celldömölki KMK –ban jártunk bábszínházban, (a bérleteket az 

Ostffyasszonyfáért Közalapítvány vásárolta meg gyermekeink számára),a helyi 

művelődési házban 2 interaktív zenés előadáson és egy Retro kiállításon jártunk (régi 

játékok,taneszközök,ruhák…) 

 októberben a hagyományos családi napon a Csemete bábszínház műsorát élvezhették és 

kézműves foglalkozásokon vehettek részt szüleikkel együtt, 

 Az Állatok Világnapján egy szülő javaslatára és segítségével a sárvári lovardában 

állatokat nézhettünk és lovaglásra is volt lehetősége a bátrabbaknak. 

 Továbbra is ápoljuk a kapcsolatot a szombathelyi B.D. Megyei Könyvtárral. 

Támogatásukkal ebben az évben Horváth Sándorné kolléganő vállalása szerint 

olvasásnépszerűsítő foglalkozásokat tartottt az óvodásoknak 2 alkalommal. 

 Közösen megünnepeltük ünnepeinket a hagyományaink szerint: Gyertyagyújtás a 

temetőben az óvodaalapítók sírjánál, Mikulásünnepély, Adventi készülődés –Meghitt 

karácsonyvárás a csoportban, Március 15-i megemlékezés, Húsvét. 

 Sokat sétáltunk a falunkban, pl. egyik nagycsoportos gyermekünk édesapja  „méhecske-

lesre” és lépesméz kóstolóra hívott minket. 
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 Nyilvános volt (szülőkkel együtt) a farsangi mulatság, Anyák Napi ünnepély, Évzáró, 

benne a nagycsoportosok búcsúztatása, és a nyári egész napos kirándulás (június 16.)    

Rábahídvégre a Csodaszarvas Tájparkba. 

 Nagyobb óvodásaink részt vettek a falu életében: Idősek napján és Falukarácsonyon 

szerepeltek. 

 

Programjainkat a tőlünk megszokott módon színvonalasan sikerült megrendezni. 

Továbbra is fontosnak tartottuk a gyermekek természet és környezetvédelmi szemléletű nevelését, 

madárvédelmet, madáretetést, az állatokról való gondoskodást megfigyeltük sétáink közben, a falusi 

élettel összefüggő munkák, mint pl. óvodai veteményeskert gondozása is helyet kapott a nevelési 

tervben és szemetet is gyűjtöttünk az óvoda környezetében lévő utcákban. 

 

 

III .  A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

Az éves nyitva tartás és a takarítási szünet a munkaterv szerint alakultak. A konyhai dolgozók 

takarítási munkarendjét/szabadságát azonban a napközi épület felújítási munkáinak eltolódása miatt 

módosítani kellett, mivel azt csak aug. utolsó hetében tudták kitakarítani. 

 

A tervezett 5 nevelésnélküli napból 4-et használtunk fel: 

- 2-őt nevelési értekezletre (önértékelés és minősítés témákban) 

- múzeumlátogatásra (Szombathely) 

- szaktanácsadói műhelymunkára 

 

 

IV. GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 

 

Az óvoda gyermekvédelmi felelősének beszámolója alapján: 

Megvalósult a folyamatos kapcsolattartás a  Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével. Az óvónő felmérte 

és figyelemmel kísérte az óvodába járó gyermekek körülményeit,helyzetét. Ebben az évben nem volt 

szükség semmilyen gyermekvédelmi intézkedésre ( sem HH, sem veszélyeztetett gyermek nem 

került a látókörünkbe) 

 

 

V. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, egyben hátránycsökkentő szerepe van! 

Ebben a tanévben 7 új kisgyermeket vettünk fel, közülük 1 fő ( 6 éves korú) más óvodából 

jelentkezett át hozzánk. (költözés miatt) A családokból más-más szokásokkal, értékrenddel érkeztek, 

sok türelem kellett, de az „ anyás beszoktatás”, mint jó gyakorlat most is kiválóan bevált. A 

gyermekeknek biztonságot, fokozatos elválást jelentett, a szülőknek pedig a közösségi szokások 

megismerését az együtt neveléshez. 

Nyílt napot az óvodai beíratás két napjára hirdettünk meg, melyen majdnem minden leendő 

óvodásunk és szülője részt vett. A nyári időszakban pedig többen is ellátogattak hozzánk 
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gyermekükkel egy kis ismerkedésre. Volt óvodásaink is meg-meglátogattak minket. (örömmel járnak 

vissza) 

A Szülők és az SZM vezetősége aktívan részt vett az óvoda életében. Adventi vásár szervezésével, 

az ünnepi alkalmakra ajándékok barkácsolásával és nyári egész napos kirándulás szervezésével 

segítették munkánkat. 

Szülői értekezletet 2 alkalommal tartottunk (ősszel és tavasszal). Mindkettőn tartalmas előadásokat 

hallhattak és a szülők aktív részvételével zajlott.(lásd. jegyzőkönyvek) Ezen felül napi 

beszélgetésekkel, faliújságon és internetes szülő-óvónő csoportban tartottunk folyamatos kapcsolatot. 

A vezető fogadó óráját mindössze egy szülő vette igénybe, a felmerült szülői problémát (hajvágás), a 

megbeszélésen óvónők-szülő között megnyugtató módon sikerült rendezni. 

 

A gyerekek szívesen járnak óvodánkba, hiányzások részben betegség esetén, részben a házirendben 

szabályozott módon - előre bejelentve – történtek. Igazolatlan hiányzás nem volt.  

A helyi általános iskolával kiváló a kapcsolatunk: az iskolai nyílt napon és tanévnyitón a 

gyerekekkel együtt, az iskola egyéb rendezvényein pedig az óvoda pedagógusai rendszeresen részt 

vettek. Két alkalommal óvodai bábszínházba hívtuk az 1.-2.osztályt, de közös játékóra is volt az 

óvoda udvarán. 

A védőnő közreműködésével egészségnapot tartottunk. Az orvosi vizsgálatok az Egészségnevelési 

terv szerint zajlottak.(Munkaterv melléklete) 

A dolgozók munkaegészségügyi vizsgálata is  megtörtént. Minden dolgozó „alkalmas” besorolást 

kapott. 

 

Az ÁMK Művelődési Ház és Könyvtára 

Az intézmény és a falu vezetésének közös érdeke a település lakóinak színvonalas, kulturált 

művelődése és a civil szervezetek programjainak összehangolása.  

A helyi intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek, vállalkozók igény szerint használhatják a 

műv. ház és könyvtár helyiségeit. A helyiségek ingyenes biztosításával, a technikai és egyéb tárgyi 

eszközök használatával a fenntartó támogatja a helyi lakosok igényeit.  Bevételek csak az időnkénti 

vásárok, tanfolyamok, külső rendezvények terembérleti díjából adódnak. 

Az intézmény nyitvatartási ideje hétköznap: 8.00- 17.00 (ebédidő: 12.00-13.00) 

Csüt: 17.00-20.00-ig 

Szombat:18.00-21.00-ig 

Könyvtár nyitva tartása: szerda és péntek 15.30-18.00 között 

Az intézményben működő közösségek: 

- Citerazenekar és népdalkör: 25 fős tagsággal heti 1 alkalommal rendszeresen tartja itt próbáit. 

Gyakori vidéki és helybeli fellépéseikkel falunk hírnevét öregbítik. 

- Nyugdíjas klub: Minden hónap 1. csütörtökén tartja összejövetelét a Tv teremben. A tagok létszáma 

átlag 20 fő. Vezetőjük a műv. ház vezetője. A rábasömjéni klubbal évek óta folyamatosan tartják a 
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kapcsolatot. A klub  idei  kirándulásának uticélja: Tapolca és Tihany volt. 

- Állandó kiállításaink: Petőfi Emlékszoba és Hadifogoly-temetős kiállítások, melyeket a nyitva 

tartási időben, ill. előzetes bejelentkezés után látogathatják az érdeklődők. Az ostffyasszonyfán 

kéthetente megrendezésre kerülő Malom-fia vásár napjain is lehetősége volt az ide látogatóknak 

megtekinteni a kiállításokat. 

- A Műv.házban tartja fogadóóráit a Falugazdász  és a Népjóléti és Családsegítő Szolgálat 

munkatársa is. 

Továbbá az intézményben zajlanak délelőttönként az iskola testnevelés órái, a művészeti szakkör 

próbái, és a tömegsport foglalkozások is. Az idei év programjairól a műv.szervező beszámolója ad 

részletesebb tájékoztatást. (a beszámoló mellékletben csatolva) 

Véleményem szerint az épület kihasználtsága megfelelő, egy községi műv.házhoz képest gazdag 

programkínálattal. 

Beszámolóm végén megköszönöm az Önkormányzat mindennemű támogatását, Polgármester úrnak 

és a képviselőtestületnek az elkötelezett hozzáállást intézményeink felújítására. 

 

 

 

Legitimációs eljárás 

 

Nevelőtestület nevében 

 

…………………………………………… 

XY 

aláírás 

 

Alkalmazotti közösség nevében 

 

………………………………………. 

XY 

aláírás 

Szülői szervezet nevében 

 

………………………………………. 

XY 

aláírás 

Fenntartó nevében 

 

………………………………………. 

XY 

aláírás 

 

 

 

 

Ostffyasszonyfa, 2016.augusztus 31.                                                / Giczi Józsefné /                                                                 

                                         ÁMK igazgató 

 

 


