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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 

 

Sorsz. A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai 
Mutató 

2016.10.01. 

Mutató 

2017.08.31. 

Gyermeklétszám adatok 

1.  2016/17 évre új felvételt nyert gyermekek száma 3 8 

2.  Elutasított gyermekek létszáma 0 0 

3.  
Összesen óvodát igénybe vevő gyermekek száma  

 
19 23 

4.  
Év közben kiíratott gyermekek száma (költözés 

miatt) 
- 1 

 

 
Életkor szerinti megoszlás- 1 vegyes csoportban: 

5.    2,5- 4 éves 6 11 

6.    4-5 éves 7             7 

7.  5-6-7 éves 6 6 

8.  
A  2017/2018. tanévre iskolába felvételt nyert  

gyermekek száma (óvodánkból távozó) 
 

6 

9.  A 2017/18. évre újonnan felvett gyermekek száma:  4 

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 
1 1 

14.  Olyan családban élő gyermekek száma, amelyben a 

szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 
11 11 
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Sorsz. A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai 
Mutató 

2016.10.01. 

Mutató 

2017.08.31. 

jövedelem összege nem haladja meg a nettó 

minimálbér 130 százalékát 

15.  
Olyan családban élő gyermekek száma, amelyben 

3, vagy több gyermeket nevelnek 
3 3 

16.  
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy 

olyan családban élő gyermek, amelyben tartósan 

beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

4 4 

17.  Gyermekét egyedül nevelő szülő 2 2 

18.  
Beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő 

gyermekek száma 
0 0 

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 1 

 

Bevezető 

Az Ostffyasszonyfai Petőfi S. ÁMK, Ostffyasszonyfa Önkormányzatának egyetlen összevont 

intézménye. Feladatkörei: a 3-6 éves óvodás korosztály nevelése, a kb. 840 fős község 

művelődésének, szórakozásának biztosítása és a 3-14 éves korosztály étkeztetése és vendég 

 étkeztetés. 

 Az intézmény munkatervét az Szülői Munkaközösség, a fenntartó és az alkalmazotti 

közösség véleményezte, a nevelőtestület fogadta el, az intézményvezető hagyta jóvá. Szakmai 

munkánkat a 2013.09.01-től bevezetett, 2016-ban módosított Pedagógiai –Művelődési 

Programunk szerint végeztük. 

Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam óvodánk statisztikáit, a 2016/2017-es nevelési év 

munkatervét, a gyermekek fejlettség mérésének eredményeit, az óvónők /a gyermekvédelmi 

felelős és a művelődési ház szervezői feladatait ellátó kolléganők beszámolóját, illetve a 

nevelési év ellenőrzési terv alapján gyűjtött tapasztalatokat. 

2015-ben módosított Alapító Okirat egyik változása volt, hogy az SNI gyerekek integrált 

óvodai nevelése kibővült óvodánkban: a beszédfogyatékosok mellett, az egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdők ellátása is bekerült az alapító okiratba. A következő nevelési évre be 

is írattak hozzánk egy kisfiút, aki a szakértői vélemény alapján egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzd. Mivel nagyobb testvére nagycsoportos nálunk, de ősztől megkezdi az iskolát, 

úgy gondoltuk a beszoktatása a nyáron könnyebb lenne, nagyobb testvére segítségével. Ezt 
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megbeszéltük a szülővel és még a nyár folyamán elkezdtük a szoktatását. Testvérével 

örömmel jött óvodánkba, reméljük, hogy ősztől nélküle is várja majd ezt a  közösséget. 

 

I. ÓVODÁNK SZAKMAI MUNKÁJA - kiemelt céljaink, feladataink: 

Munkatervünkben elsődleges célként három területet jelöltünk meg: 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt 

szeretetteljes légkör biztosítása 

 Törvényes és színvonalas intézményműködés  

 Óvoda felújítás ütemezésének segítése, hogy a gyermekek nyugalma biztosított legyen 

ez alatt is. A művelődési házunkban terem kialakítása a gyermekek fogadására - 

szükség esetén. 

 

A pedagógusok és a szülők véleménye szerint is elmondhatom, hogy mindhárom célunkat - 

magas színvonalon- teljesítettünk: 

1. Gyermekeink örömmel jártak óvodánkba, nyitottak a felnőttek és egymás felé, sikeres és 

zökkenőmentes volt az új gyermekek beszoktatása. Pozitívumként könyvelhetjük el, hogy 

egyes gyermekek olyan szokásokat is elsajátítottak, amelyeket a szülőknek előzőleg nem 

sikerült kialakítani.(WC használat, a főtt étel elfogadása, délutáni pihenés, a beszéd elindulása 

- akarati tényezők) Mindezeket a közösségi nevelés pozitív hatásaként erősségként 

könyvelhetjük el. 

 

2. Ebben a tanévben a Vas Megyei Kormányhivatal –hivatalból- hatósági ellenőrzést 

indított és az intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését vizsgálta.  2017. 

április 12-én, a helyszíni ellenőrzés során az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi 

nyilvántartások vezetésére és valódiságára vonatkozó szabályok és a minimális (kötelező) 

eszközök és felszerelések meglétére vonatkozó rendelkezésekben foglaltak megtartását 

ellenőrizte.  

A lefolytatott ellenőrzés során egyetlen szabálysértést sem tártak fel. Büszkén mondhatom, 

hogy a törvényes működés biztosított intézményünkben. További intézkedésre nem volt 

szükség.  A vizsgálat és a jegyzőkönyv polgármester úr jelenlétében történt.(A jegyzőkönyv 

egy példánya az intézmény irattárában 20/2017. irattári számon megtalálható.) 
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3. Az óvoda felújítás kapcsán vállalt feladatainkat 2017 nyarán a módosult ütemezéshez 

igazítottuk, így a művelődési házat a következő tanév eleji hónapokra berendeztük, a 

feltételeket a fenntartó segítségével megteremtettük, az itt kialakított csoportszobát a nyár 

folyamán az óvónők otthonossá varázsolták. (Erről bővebben a Tárgyi feltételeknél 

olvashatnak.) 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink ebben a nevelési évben: 

1. Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének 

alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása: 

 

Az önértékelési rendszer működtetése nagy feladatot ró 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: 

- Óvodánk pedagógus, vezetői és intézményi elvárás rendszerének felülvizsgálatát elvégeztük 

és aktualizáltuk a módosított kézikönyv alapján. 

Az önértékelési csoport tagjai: 3 fő (a nevelőtestület valamennyi tagja) 

- Ebben az évben az éves önértékelési tervben egyik pedagógusunk önértékelését tűztük ki, 

amit papír alapon elvégeztünk. 

 - Tanfelügyeleti ellenőrzésre ebben a tanévben sem pedagógus, sem vezető nem volt 

kijelölve. 

-  Minősítési eljárásra ebben az évben nem volt jelentkező, gyakornokunk pedig nincsen. 

2. Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti 

ellátottságra, gyermekétkeztetésre és az irányításra: 

- Az oktatás feltételeit biztosító eszközállományunkat év közben felmértük, fejlesztési 

javaslatainkkal, ötleteinkkel segítettük, előkészítettük az önkormányzat nyertes óvoda 

felújítási pályázatának eszközbeszerzési munkáját. A pályázat eszközbeszerzésre fordítható 

része 4 millió Ft, melynek felhasználását alaposan át kellett gondolnunk abból a célból, hogy 

a következő évtizedek szakmai munkáját a lehető legjobb infrastruktúra meglétével 

biztosítsuk. 

- A személyzeti ellátottság optimalizálása érdekében több alkalommal szükség volt a 

rendelkezésemre bocsátott közfoglalkoztatottak munkabeosztásának a módosítására, 
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helyettesítések és átmeneti feladatok megoldása miatt. Munkájukat - megfelelő ellenőrzés 

mellett- jól végezték. 

- Megtörtént alapdokumentumaink aktualizálása.  

- A szülőket tájékoztattuk a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez 

szükséges eljárásról. A nyilatkozatok kitöltésében - igény esetén – segítséget nyújtottunk. 

Ingyenes étkezésre jogosultak számára határozatok készültek. A speciális étkezést igénybe 

vevők számára az ellátás továbbra is biztosított volt. 

- Szünidei gyermekétkeztetés megszervezésére nem volt szükség, hiszen HH, HHH 

gyermekünk nem volt, továbbá erre igény sem mutatkozott. 

- Folyamatos volt az óvónők és a vezető által használt nyomtatványok tartalmának 

ellenőrzése, önellenőrzése. 

 - A tavaly elkészült 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 feltöltése folyamatos volt. 

3. Hatékony együttműködés a családokkal: 

  

- Hagyományos családi napunkat október 22-én szombati napon tartottuk meg. A délutánt az 

Állatvédők Vasi Egyesületének – gyermekek és felnőttek számára is - hasznos és élvezetes 

programja mellett, Rosta Géza gitáros előadóművész és az óvónők által irányított kézműves 

foglalkozások töltötték ki. A vendéglátás megszervezésében és lebonyolításban a szülők is 

aktívan részt vettek. 

 - A gyermekek egyéni szükségletek szerinti nevelése és fejlesztése: 

Az óvónők a tervezés során és a gyakorlatban is figyelembe vették az egyéni szükségleteket, 

fejlesztési lehetőségeket. Folyamatos volt az egyéni fejődési naplók vezetése, a szülőkkel 

történő egyeztetések, melyet a naplóban aláírásukkal is igazoltak. 

 

4. Pedagógiai munkánk értékelése: 

Az elmúlt nevelési év értékelése, beszámolók tapasztalatai alapján, kiemelt figyelmet 

fordítottunk:  

- a napi több órás levegőztetésre, 

- a főtt ételek elfogadtatására (egy gyermekünknél kiemelkedő eredményt értünk el!) 

- a tehetségígéretek kibontakoztatására: rajzpályázatokon vettünk részt, melyen 2 

http://www.ostffyasszonyfa.hu/
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nagycsoportosunk szép sikereket ért el.  Egy kiscsoportosunk rendszeresen igényelte a 

segítségünket mesei fantáziájának kielégítéséhez, a zenei tehetségígéretek számára 

játékidőben sok énekes - táncos foglalkozást bonyolítottunk le. 

- A részképesség lemaradással, beszédhibával küzdő gyermekeket részben a Celldömölki 

Pedagógiai Szakszolgálat utazó szakemberei fejlesztették óvodánkban, az óvónők pedig a 

reggeli gyülekezési időt használták ki az egyéni fejlesztésre. A szakszolgálat munkatársaival 

folyamatos kapcsolatot tartottunk, munkájukat segítettük. (A szülőkkel való 

kapcsolattartásban, automatizálásban) Bár gyermekeink sokat fejlődtek, sajnos folyamatos 

ellenőrzés és biztatás ellenére sem sikerült azonban minden beszédhibás gyermekünknél 

kijavítani vagy automatizálni a hibás hangzókat. Ennek oka nagyrészt az, hogy a kijavított 

hangzók még nem épültek be a folyamatos beszédükbe. 

Nehezítette nevelőmunkánkat, hogy az egyes gyerekeket érintő egyéni foglalkozások 

időpontjait nem mi választhattuk meg, így a délelőtti foglakozás és szabad játék alól gyakran 

kiemelték a csoportból a rászoruló gyerekeket. A lehetőségeinkhez mérten próbáltuk ezeket 

ellensúlyozni, hogy ne szenvedjenek hátrányt semmiben. Szerencsére ebben partnerek voltak 

a szakszolgálat munkatársai is. 

- Az anyanyelvi nevelés területén néhányuk szókincse, mondatszerkesztése átlag feletti. 

Sajnos azonban az újonnan óvodánkba felvett gyerekek többsége nagyon beszédhibás vagy 

megkésett beszédfejlődésű, akikkel nagyon nehéz volt a verbális kommunikáció. 

- A szülők igénye szerint az új gyermekek beszoktatásánál lehetőséget biztosítottunk a már jól 

bevált „anyás beszoktatásra.” Minden szülő élt is a lehetőséggel. A beszoktatás 

zökkenőmentességéhez ez valószínűleg nagyban hozzájárult. Szülői értekezleteken 

tanácsokkal láttuk el a szülőket a beszoktatás és a gyermeknevelés terén. Már az elején a 

követelmények fokozatos, de következetes betartatásával és példamutatással világosan 

behatároltuk az együttélés szabályait.  

- A nevelőtestület és a nevelést segítő alkalmazott egységes nevelési elvek alapján, 

összehangoltan végezte munkáját. Ennek tudható be, hogy jelentősen csökkentek a 

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

egyre többen és jobban alkalmazták. 

- Egészségük és testi épségük megőrzését célzó szokásokat, szabályokat folyamatosan 

tudatosítottuk gyermekeinkben, sajnos ennek ellenére egy alsó kartöréssel végződő baleset 

mégis történt a nyár folyamán. A balesetet kivizsgáltuk és az elkészült jegyzőkönyv 1 

példányát a szülő rendelkezésére bocsájtottuk. 

- A szabad játék során a nagyobbak többnyire nyugodt és elmélyült tevékenységet folytattak. 
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Érdeklődési körük középpontjában a falusi élettel kapcsolatos játéktevékenység állt. 

Nehézséget okozott azonban a normál hangerővel való játszás, ami részben betudható a fiúk 

magasabb arányának és a nagyobb létszámú kiscsoportnak, akiket még csak rövid ideig kötött 

le egy-egy játéktéma. 

Kiemelt fejlesztendő területként: a finommotoros koordinációt jelöltük meg. 

Az óvónők idén is készítettek felmérést a nevelőmunkánk eredményességéről.  A felmérés 

célja, hogy valós képet adjon az óvodapedagógusok munkájáról, a hozzáadott pedagógiai 

értékről. 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. 

Részlet  az értékelésből: 

„Vizsgált gyermekek száma: 7 fő nagycsoportos  

Utolsó vizsgálat időpontja: 2017. április vége 

Szociális képességek- társas kapcsolatok:     91.35% 

Szociális képességek- érzelmek, akarati megnyilvánulások:     86.45% 

Értelmi képességek- kognitív szféra- gondolkodási műveletek:   92.42%                                            

Értelmi képességek- kognitív szféra-pszichikus funkciók:  85.70% 

Értelmi képességek- érzékszervi szféra:     92.44% 

Verbális képességek- nyelvhasználat:      88.89% 

Verbális képességek- nyelvi kommunikáció:     90.52% 

Testi képességek- nagymozgások:      92.50% 

Testi képességek- finommotorikus képességek:     86.28% 

_____________                                                                                   

Átlag:           89.61% 

Összegzés: Ha figyelembe vesszük, hogy a pedagógiai programunkban megfogalmazott 

legalább 80%-os szintet sikerként értékelhetünk, akkor elmondhatjuk, hogy a 89,61 %-os 

mutatóval sikeres nevelőmunkát végeztünk. 

A kiemelt finommotoros koordináció terén (a tavalyi 81,13 %-nál ) magasabb értéket 

elérve (86,28 % ) a kitűzött feladatot sikeresen teljesítettük. A hozzáadott pedagógiai 

érték: 62.64% volt.” 

Egyre inkább sikerült a kevésbé érdeklődő gyermekeket is motiválni, néhányuknál látványos 

fejlődés mutatkozott év végére. A fejlődéshez az év közben felajánlott sok-sok barkácsolási 
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lehetőség, a finommotorikát fejlesztő játékok népszerűsítése, motiváló erejű eszközök 

beszerzése is hozzájárult. (intelligens homok, gyöngyfűzés, pötyi, gyurmázás, ujjfestés, 

pingvines játék, stb.)  

Az óvoda előterében évszakonként rendeztünk kiállítást a gyermekek munkáiból. A szülők 

dicsérete és büszkesége további motivációt jelentett a gyermekeknek. Rajzpályázatokon való 

részvételre is többen kedvet kaptak.  

Kimagasló (92 % fölötti) eredményt értünk el három területen is:  

Testi képességek-nagymozgások, az Értelmi képességek- érzékszervi szféra és az Értelmi 

képességek kognitív szféra-gondolkodási műveletek terén. 

A következő nevelési év kiemelt feladataként a legalacsonyabb mérési értéket elért: 

Értelmi képességek –pszichikus funkciók fejlesztését javasolja a nevelőtestület. 

 

Nevelési-pedagógiai feladataink elérését segítették az alábbi megvalósult programjaink: 

 Három alkalommal a celldömölki KMK - ban jártunk bábszínházban, 1 alkalommal 

gyermek koncerten (a bérleteket az Ostffyasszonyfáért Közalapítvány vásárolta 

meg gyermekeink számára) 

 Egy alkalommal óvodánkban  interaktív mesejátékot nézhettünk a Csengő-Bongó 

Bábszínház két tagjától: „A legcsinosabb óriás” címmel. 

 A helyi művelődési házban 3D-s mozi vetítést szerveztünk: „Négy évszak” 

címmel, melyre meghívtuk a helyi iskola diákjait is. (különleges és csodás 

élményben volt részünk) 

 Megszerveztük októberben a hagyományos családi napot.  

 Továbbra is ápoljuk a kapcsolatot a Vas Megyei Könyvtárellátóval, melynek 

programjait a szombathelyi Berzsenyi D. Megyei Könyvtár koordinálja. 

Támogatásukkal ebben az évben négy foglakozás valósult meg óvodánkban:  

- három kézműves foglakozás (vezette: Horváth Sándorné óvónő és két szülő) 

- a tavaszi szünetben egy játékos-interaktív olvasásnépszerűsítő foglakozás, melyre 

meghívtuk volt alsó tagozatos óvodásainkat is. (vezették: egy író, egy grafikus és 

egy zenész) 

 Ápoltuk hagyományainkat: Gyertyagyújtás a temetőben az óvodaalapítók sírjánál, 

Mikulásünnepély, Adventi készülődés –Meghitt karácsonyvárás a csoportban,  

Március 15-i megemlékezés, Húsvét. 
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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 a 

Veszprémi Állatkertbe. (június 30.)   

 Kirándultunk: pl. a Víz Világnapján a sárvári Csónakázó tóhoz, Celldömölkre 

Hüllő és rovar kiállításra, mezőgazdasági gépeket, veteményeskertet, lóistállót és 

baromfiudvart látogattunk. 

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

szerepeltek. 

 Sokat sétáltunk a falunkban, mert fontosnak tartottuk a gyermekek természet és 

környezetvédelmi szemléletű nevelését. Sétáink közben megfigyeltük a falusi élettel 

összefüggő munkákat, mezőgazdasági gépparkot, veteményeskerteket, az állatokról 

való gondoskodást, a szelektív hulladékgyűjtést. Nevelési tervünkben helyet kapott az 

óvodai veteményeskert gondozása, téli madáretetés. 

 

 II. SZEMÉLYI  ÉS TÁRGYI  FELTÉTELEK  MEGVALÓSULÁSA 

 

Humán erőforrás 

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

közfoglalkoztatott hölgy jelentősen segítette a munkánkat a 3 telephelyen. Egyikük a 

művelődési ház takarítását végzi, 1 fő az iskolai melegítőkonyhán segít, 1 fő pedig de. az 

óvodában segít, du. a falu orvosi rendelőjét takarítja. Szükség esetén a dajka és a konyhai 

dolgozók alkalmi helyettesítését is ellátták.  

 

Nevelő-oktató munkát végzők: 3 fő 

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

intézményvezetők/helyettesek létszámát illetve a kötelező óraszámokat. Ennek megfelelően 

intézményünkben 1 magasabb vezető dolgozik, helyettese nincs. Munkaidejében a vezetői 

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

Vezetői feladatai közé tartoznak az ÁMK munkáltatói feladatai mellett többek között az 

óvoda szakmai irányítása, a konyhák működésének felügyelete és koordinálása, a művelődési 

ház program szervezésének és lebonyolításának alkalmankénti segítése, a kulturális 

közfoglalkoztatott munkájának ellenőrzése, ill. az intézményben dolgozó egyéb 

közfoglalkoztatottak munkájának ellenőrzése. 



10 
 

További óvodapedagógusi létszám 2 fő, ebből az egyik óvónőnek a foglalkoztatása 

intézményen (ÁMK) belül továbbra is megosztott volt. Óvodai foglalkozásainak száma: 19,5 

óra + 12,5 órában a művelődési ház programjainak főbb szervezői feladatait és  heti két esti 

nyitva tartását látja el. A szombat esti nyitvatartás miatt a dolgozó munkaszüneti napja – 

közös megegyezés szerint- a hétfő volt. 

 

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

Ideje nagy részét a csoportban töltötte, ezen kívül Ő végezte az óvoda takarítását, az óvodai 

textíliák mosását, 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. 

Nevelőmunkánkat heti több alkalommal utazó logopédus, mozgásterapeuta/fejlesztő 

pedagógus  és gyógytestnevelő segítette, akiket a celldömölki Pedagógiai Szakszolgálat 

bocsátott (ingyenesen) rendelkezésünkre. 

 

Konyhai dolgozók: 2 fő 

- 1 fő konyhavezető/adminisztrátor: aki az étel megrendeléssel, elszámolással, térítési díj 

számlák elkészítésével és beszedésével kapcsolatos adminisztrációt végzi mindkét konyhára 

vonatkozóan, emellett az óvodai melegítőkonyhán feladatai közé tartozik a gyerekek 

háromszori étkezésének lebonyolítása (melegítés-tálalás), felnőtt ebédek adagolása, 

mosogatás és a konyha tisztántartása is. 

- 1 fő szakképzett konyhai dolgozó: feladata az iskolai melegítőkonyhán a napközis tanulók 

tízóraiztatása, ebéd tálalása, uzsonna készítés, mosogatás és a melegítőkonyha tisztántartása. 

Az ő munkáját is egészségügyi könyvvel rendelkező közfoglalkoztatott segítette napi 8 

órában.  

 

Művelődési ház dolgozói:   

A fenntartó döntése alapján 1 fő közfoglalkoztatottal oldottuk meg a művelődési ház takarítási  

feladatait.  

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

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

- A  művelődési ház főbb szervezői feladatait 12,5  órában a már említett óvodapedagógus 

kolléga látta el. Munkáját segítette egy kulturális közfoglalkoztatott dolgozó, aki a 
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pedagógus nyári szabadsága idején az esti nyitva tartásnál alkalmanként helyettesített, 

augusztusban programot (Lecsófesztivál) szervezett, év közben pedig a művelődési ház 

napközbeni nyitva tartásáról gondoskodott.  

 Humán erőforrás fejlesztése 

ÓVODÁBAN: 

Pedagógus továbbképzésre 1 óvónő kötelezett.(H. S.)  

- Ő a beiskolázási terv alapján „Játékra fel” címmel egy 60 órás akkreditált online pedagógus 

képzésen vett részt 2017 augusztusában. 

- Másik kolléganőnk (CS. J.) szakmai fejlődése céljából egy önkéntesen vállalt számítógép 

kezelői tanfolyamot végzett el ebben a tanévben. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy valamennyien lépést tartsunk a hivatásunkat érintő 

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

továbbképzéseken, szakmai napokon, melyek elsősorban módszertani, nevelési 

kérdésekben nyújtottak segítséget:  

-  Novemberben :  

1. „Változások a pedagógus önértékelésben” (Továbbképzés: Sárvár Vármelléki Óvoda, 4 

órás, 2 óvónő részvételével (CS. J. és H.S. nov. 4.)  

2. Belső továbbképzés keretében Horváth S.né óvónő tartott előadást a nevelőtestületben:  

 „Az óvodai testnevelés módszertan változásairól” (nov.18.) 

2. Februárban: 

„Figyelemzavar, magatartászavar” címmel hallottunk előadást a celldömölki Pedagógiai 

Szakszolgálat szervezésében és az ott hallottakat igyekeztünk munkánkba beépíteni ill. a 

távolmaradó kollégánknak átadni. (4 órás, 2 óvónő részvételével (H. S. és  G.J.)  

3. Április: 

Bázis óvodai nyílt napon vettünk részt a szombathelyi Napsugár óvodában : „Mese, mint az 

EQ fejlesztésének lehetősége”címmel óvodai foglalkozást nézhettünk és szakmai tapasztalatot 

cserélhettünk. (Cs.J. és  G.J.) 

Ezeket -  a februári előadás kivételével – nevelésnélküli nap igénybe vételével tudtuk 

megtenni. 
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KONYHÁN: 

Az iskolai melegítőkonyha dolgozója ebben a tanévben (2017. március 21-én) szerezte 

meg szakképesítését. Tanulmányait az Oktatóház Tréning Kft. (Székesfehérvár) 

vizsgaszervező intézményben végezte. Szakképesítésének megnevezése: vendéglátó eladó. 

Ezt követően megtörtént kinevezésének módosítása és fizetési átsorolása. A dolgozóval 

tanulmányi szerződést kötöttünk: tandíjának 50%-ával, az útiköltségei kifizetésével és 

tanulmányi szabadság biztosításával segítettük tanulmányai elvégzését. 

 

Tárgyi feltételeink 

 

 A 2016-2017-es nevelési évben is az elfogadott intézményi költségvetésnek megfelelően 

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

beszámolója tartalmazza. 

Óvoda és melegítő konyhák: 

Kiemelt céljaink és feladataink egyike volt az ÓVODA FELÚJÍTÁS ütemezésének segítése, 

ill. olyan megoldás keresése, amelyben a nevelés zavartalanságát biztosíthatjuk a felújítási 

időszak alatt.  

Emiatt kivételesen hat hetes leállást terveztünk a nyár második felében, a fenntartó 

egyetértésével és engedélyével. Sajnos előre nem látható okok miatt a kivitelezési tervek csak 

2017 augusztusában készültek el, emiatt a felújítási munkák csak az új tanév elején 

(szeptember-októberben) kezdődhetnek. Ennek figyelembe vételével az előzetes terveink 

módosítására volt szükség a következőképpen: 

A takarítási szünet alatti munkavégzés két részletben valósult meg.  

Első részében az eddigiektől eltérően az óvoda takarítása helyett, az épület teljes kiürítésére 

került sor. Közben átválogattuk a szakmai és egyéb anyagokat, tárgyakat, eszközöket. Az 

elavultakat selejtezésre külön helyeztük el. Előzetesen (júniusban) az előírásoknak megfelelő 

módon iratselejtezést is végeztünk, így az elmúlt két évtizedben felgyülemlett vezetői és 

élelmezésvezetői- elsősorban a régi főzőkonyha iratai- selejtezésre és megsemmisítésre 

kerültek. (Az iratselejtezésben, a gazdasági vezetőnk és a Celldömölki Önkormányzat 

iratselejtezésben jártas szakembere voltak segítségemre.) Az intézmény Ady E. utcai 

telephelyén (iskolai melegítőkonyháján) az étkező falának átfestése és a nagytakarítás a 

szokott módon megtörtént. 
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A második ütemben - a fenntartóval karöltve- művelődési házunkat próbáltuk alkalmassá 

tenni arra, hogy óvodásainkat ősztől ideiglenesen itt fogadhassuk és a teljes ellátásukhoz 

szükséges működési engedélyeket megkaphassuk. Sajnos legnagyobb igyekezetünk ellenére a 

NÉBIH az ideiglenes konyha működését nem engedélyezte ezen a helyszínen, így a másik 

meglévő (iskolai) melegítőkonyhára költöztettük az óvodakonyha funkcióját is. Emiatt az 

óvodás gyerekek déli fő étkezését is csak itt tudjuk majd megoldani. Az óvodai csoportszobát, 

öltözőt és mosdót az előírásoknak megfelelően a művelődési házban rendeztük be. A 

szükséges átalakításokat (radiátorok leburkolása, WC-k szűkítővel való ellátása, 

mosdókagylók előtti emelvény készíttetése, szúnyoghálós ablak biztosítása) elvégeztettük, s 

az induláshoz szükséges engedélyeket mindkét hatóságtól (ANTSZ, NÉBIH ) megkaptuk. 

- A tavalyi NÉBIH előírásoknak megfelelően az óvodai melegítőkonyha teljes felújítása 

megvalósul majd a pályázati erőforrásból. A másik melegítőkonyha felújítására pedig szintén 

pályázatot nyújtott be ebben az évben a fenntartó önkormányzat. 

- Szponzorunktól (Schallenberg grófnő) idén is kaptunk jó minőségű, használt 

játékeszközöket, melyeket folyamatosan átválogattunk az év során, fertőtlenítés után a 

gyerekek rendelkezésére bocsátottunk.  

- Karácsonykor új játékeszközökkel gyarapodtunk. 

 

Művelődési ház és Könyvtár: 

 

- A nyár folyamán a nemrég felújított művelődési házban, az óvoda ide költözése miatt 

szükségessé vált néhány beruházás: 

- A  megfelelő mennyiségű meleg víz biztosítása miatt új, nagyobb teljesítményű bojler 

került felszerelésre, amely a férfi és a női (ideiglenesen óvodai) mosdót is ellátja. 

-  Bekötésre került az óvodából áthozott mosógép és vízvételi hely lett kialakítva a büfé 

mögötti raktárhelyiségben. 

- A könyvtárban új könyvek vásárlása az eddigiekhez hasonlóan időközönként történik, 

amelyet a feladattal megbízott könyvtáros koordinál.  
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III.  A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

 

Az éves és napi nyitva tartás a munkaterv szerint alakultak.  

A felhasznált 5 nevelésnélküli napból: 

- 2-őt továbbképzésre, szakmai napra 

- 2-őt nevelési értekezletre 

-1 –et kirándulásra használtunk fel. 

 

IV. GYERMEKVÉDELMI  FELADATOK  

 

Az óvoda gyermekvédelmi felelősének (Csőre Józsefné óvónő) beszámolója alapján:  

Az óvónő év elején felmérte és figyelemmel kísérte az óvodába járó gyermekek körülményeit, 

helyzetét. Ebben az évben nem volt szükség semmilyen gyermekvédelmi intézkedésre, sem 

hátrányos helyzetű, sem veszélyeztetett gyermek nem került a látókörünkbe. 

Folyamatosan kapcsolatot tartott a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által kijelölt 

jelzőrendszeri felelőssel. Az ő közvetítésével ősszel alma adományban, karácsony előtt pedig 

játék és mesekönyv adományban részesülhettek óvodásaink. 

A megbízottunk részt vett Celldömölkön a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóján, továbbá 

egy szakmai műhelybeszélgetésen Kenyeriben, ahol a családok tiszteletben tartásáról, a 

családi nevelés erősítéséről, a kapcsolattartásról, segítségnyújtásról és az együttműködésről 

hallottakat a nevelőtestületünkkel is megosztotta. 

Óvodánk részt vett egy közös pályázatban, amelyet a Celldömölki Népjóléti Szolgálat Család-

és Gyermekjóléti Központja készített. Az ehhez szükséges adatokat a pályázó részére 

bocsájtottuk. 

A pályázat címe: Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése. 

A pályázat nyertes lett, így ősztől óvodánkban is megvalósulhat egy magasabb szintű 

szociális segítő tevékenység a központ munkatársainak jóvoltából. 

 

V. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

 Család:  

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

Gyermekeink 100%-a családból, más-más szokásokkal, értékrenddel érkeztek. Sok türelem 

kellett, de az „anyás beszoktatás”, mint jó gyakorlatunk most is kiválóan bevált.  
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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 gyermekükkel egy kis ismerkedésre. Volt 

óvodásaink is meg-meglátogattak minket. (örömmel járnak vissza)  

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 Szülők Közössége és vezetősége aktívan részt vett az óvoda életében. A családi napon részt 

vevők megvendégelésével, adventi vásár szervezésével, az ünnepi alkalmakra ajándékok 

barkácsolásával, nyári egész napos kirándulás szervezésével, két ügyes kezű anyuka 

kézműves foglakozás vezetésével segítették munkánkat.  

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

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

volt. A vezető fogadó óráját öt szülő vette igénybe, valamennyien gyermekük 

iskolaérettségével kapcsolatban kérték ki a véleményemet. 

A helyi általános iskolával kiváló a kapcsolatunk: az iskolai nyílt napon idén is részt vettünk, 

a tanévnyitóra pedig –hagyomány szerint- óvónőink készítették fel az elsősöket egy kis 

bemutatkozó szereplésre. Egymás rendezvényein az óvoda és iskola pedagógusai 

alkalmanként részt vettünk. Egy alkalommal játékos foglalkozásra hívtuk vissza volt 

óvodásainkat. (1-4 osztály tanulóit) 

Egy alkalommal a művelődési házban szerveztünk részükre közös filmvetítést az 

óvodásokkal, de közös játékóra is volt az óvoda udvarán. 

Egészségügyi ellátás: 

A védőnő közreműködésével egészségnapot tartottunk. Az orvosi szűrővizsgálatok: fogászati 

szűrés, hallás- látásvizsgálat az Egészségnevelési tervben meghatározott idő intervallumon 

belül megtörténtek. 

A dolgozók munkaegészségügyi vizsgálaton vettek részt. Minden dolgozó „alkalmas” 

besorolást kapott. 

 Pedagógiai Szakszolgálat:  

A már említett szolgáltatásokon kívül, iskolai alkalmassági vizsgálatra egy középsős, 5 éves 
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gyermekünket küldtük el a szülő kérelmére és vele egyetértve. Őt a vizsgálaton alkalmasnak 

találták, így egy évvel korábban kezdheti meg iskolai tanulmányait.  

 

Az ÁMK Művelődési Ház és Könyvtára 

 Közös érdekünk a település vezetőségével, a falu lakóinak színvonalas, kulturált művelődése 

és a civil szervezetek programjainak összehangolása.  

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

használhatják a művelődési 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 bérleti 

díjából adódnak. 

Idén egy nagyobb összeget a számítógép-kezelői tanfolyamok terembérleti díjából kaptunk. 

Az intézmény nyitvatartási ideje hétköznap: 8.00- 17.00-ig, amelyet a kulturális 

közfoglalkoztatottal oldottuk meg, a heti két esti nyitva tartást (csüt. és szombat) pedig a 

művelődés szervezőnk biztosította. 

Könyvtár nyitva tartása: szerda és péntek 15.30-18.00 között, változatlan feltételekkel. 

Az intézményben működő közösségek: 

- Citerazenekar és népdalkör: heti 1 alkalommal rendszeresen tartja itt próbáit. Gyakori vidéki 

és helybeli fellépéseikkel falunk hírnevét öregbítik. 

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

létszáma átlag 20 fő. A klub idei kirándulásának úti célja: Hövej- Kapuvár - Győr volt. 

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

nyitva tartási időben, ill. előzetes bejelentkezés után látogathatták az érdeklődők.  

- A Művelődési házban tartotta fogadóóráit a falugazdász és a Népjóléti- és Családsegítő 

Szolgálat munkatársa is. 

Továbbá az intézményben zajlottak délelőttönként az iskola testnevelés, gyógytestnevelés órái 

és a tömegsport foglalkozások is. 

 Idén is sok alkalommal szerveztünk a Vas Megyei Könyvtárellátóval közösen tartalmas esti 
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előadásokat, programokat, melyeken átlagosan 30-50 fő is részt vett. Az idei év programjairól 

a művelődésszervező beszámolója ad részletesebb tájékoztatást.  

Véleményem szerint az épület kihasználtsága megfelelő, egy községi művelődési házhoz 

képest gazdag programkínálattal.  

Beszámolóm végén megköszönöm minden támogatónknak az idei segítségét, Ostffyasszonyfa 

Önkormányzatának pedig az elkötelezett hozzáállást óvodánk felújítására. 

 

Legitimációs eljárás 

 

Nevelőtestület nevében 

 

…………………………………………… 

XY 

aláírás 

 

Alkalmazotti közösség nevében 

 

………………………………………. 

XY 

aláírás 

Szülői szervezet nevében 

 

………………………………………. 

XY 

aláírás 

Fenntartó nevében 

 

………………………………………. 

XY 

aláírás 

 

 

Ostffyasszonyfa, 2017. augusztus 28.                              …………………………….. 

      / Giczi Józsefné /             

        ÁMK igazgató                

                                                                

                                          

 

 

 


