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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. 
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                                                  ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK, 1. sz. melléklet 

MELYEK MEGALAPOZZÁK AZ ÉVES MUNKATERV ÉRTÉKELÉSÉT 

 

Sorsz. A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai 
Mutató  

2017.09.01. 

Mutató 

2018.08.31. 

Gyermeklétszám adatok 

1.  Óvodai csoportok száma (vegyes csoport) 1 1 

2.  2017/18 évre új felvételt nyert gyermekek száma 4 6 

3.  Elutasított gyermekek létszáma 0 0 

4.  Összesen óvodát igénybe vevő gyermekek száma  18 24 

5.  Év közben óvodánkból kiíratott gyermekek száma 0 0 

               Életkor szerinti megoszlás- 1 vegyes csoportban 

6.     3 éven aluli 3 0 

7.     3-4 éves 3 5 

8.     4-5 éves 5            7 

9.     5-6 éves 6 5 

10.     6 év feletti 1 6 

11.     7 éves 0 1 

12.  
A 2018/2019. tanévre iskolába felvételt nyert  

gyermekek száma (óvodánkból távozó) 
 7 

13.  A 2018/19. évre újonnan felvett gyermekek száma:  5 

14.  Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 1 1 

15.  HH gyermekek száma 0 0 

16.  HHH gyermekek száma 0 0 

17.  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermekek száma 
1 1 

18.  
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 

8 14 

19.  
Olyan családban élő gyermekek száma, amelyben 

3, vagy több gyermeket nevelnek 
3 5 

20.  

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy 

olyan családban élő gyermek, amelyben tartósan 

beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

2 3 
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Sorsz. A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai 
Mutató  

2017.09.01. 

Mutató 

2018.08.31. 

21.  Gyermekét egyedül nevelő szülő 2 4 

22.  
Beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral 

küzdő gyermekek száma 
0 0 

23.  Veszélyeztetett gyermekek száma 0 0 

24.  A nevelésbe vett gyermekek száma 0 0 

25.  Félnapos óvodás gyermekek száma 0 0 

26.  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. 

 Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam óvodánk statisztikáit, a 2017/2018-as nevelési év 

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

felelős és a művelődési ház szervezői feladatait ellátó kolléganők beszámolóját, a hatósági,- 

belső - és szakmai ellenőrzések jegyzőkönyveit, illetve a nevelési év ellenőrzési terve alapján 

gyűjtött tapasztalataimat. 

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. 

Az elmúlt tanév legfontosabb eseményei voltak: 

- Óvoda felújítás, melynek következtében február 17-ig ideiglenes helyszínen, a művelődési 

házban működött az óvoda. 

- Májusban pedig országos tanfelügyelet keretében vezetői ellenőrzésre került sor, melyet 

vezetői önértékelés előzött meg. 

- A vezető után mindkét óvodapedagógus elvégezte önértékelését az oktatási hivatal erre 

kijelölt informatikai felületén. 
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Kiemelt céljaink, feladataink: 

Munkatervünkben elsődleges célként három területet jelöltünk meg: 

1.  Törvényes és szakmailag színvonalas intézményműködés. 

  

a).   A 2016/17-es Vas Megyei Kormányhivatal által végzett hatósági ellenőrzés - mellyel az 

intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő (törvényes) működését vizsgálta,- egyetlen 

szabálysértést/hiányosságot sem tárt fel. 

b).   2018. január 15-én a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal részéről belső 

ellenőrzésre került sor, a gyerek-étkeztetés mutatószám meghatározására vonatkozóan az 

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ – Óvodában: 

( Ellenőrzés száma: 1-3/2018.) 

 

Konklúzió: 

„A 2018. évi megalapozó mutatószám felmérésben a gyerekétkeztetés mutatószámainak 

meghatározása az Intézményvezető adatszolgáltatása és az alátámasztó dokumentumok 

helyszíni ellenőrzése során tett megállapítások alapján a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően történt.  

A mutatószámok megállapítása során a vonatkozó jogszabályi előírásnak és a 2018-as 

megalapozó mutatószám felmérés tájékoztatójának megfelelően járt el az Intézményvezető, a 

2017-es októberi statisztikára és azóta történt beiratkozásokra alapozott tényadatok, valamint 

a korábbi év kihasználtságának és az aktuális információk figyelembevételével. 

A mutatószám igénylést és a gyerekétkeztetés 2018-as költségvetését alátámasztó 

dokumentumok az Intézményvezető nyilvántartásában rendelkezésre álltak. 

Az Intézményvezető naprakész és pontos nyilvántartása alapján a mutatószám felmérés 

megalapozott, átlátható és alátámasztható volt. Az ellenőrzés nem állapít meg 

hiányosságot.” (Kiss Lilla ev. belső ellenőr) 

 

Kiegészítésként,-  mint az intézmény vezetője- szeretném hozzáfűzni, hogy az étkeztetéssel 

kapcsolatos adatok, alátámasztó számadatait Mátis Lászlóné élelmezési adminisztrátor 

végzi. Az eredmény nagyrészt az ő pontos és alapos adminisztrációs munkájának 

köszönhető.  

 

c).   2018. február 22-én az Oktatási Hivatal részéről megtörtént a Közoktatás Információs 

Rendszerében (KIR-ben) az intézményvezető által rögzített adatok ellenőrzése, amely 

hiányosságot szintén nem tárt fel! 

 

d).  A 2017/18-as tanévben (május 29.) pedig országos tanfelügyelet keretében vezetői 

ellenőrzésre került sor, melyet vezetői önértékelés előzött meg. 

A tanfelügyelet a vezetőt 5 kompetencia területen vizsgálta:  

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
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3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 A területeket 61 indikátor értékelésével végezték el. Az eljárás során teljes körű szakmai 

dokumentum elemzést végeztek (az előző két évre), melyet fenntartói (polgármesteri)  és 

vezetői interjúval egészítettek ki.  

A 61 indikátor alapján számos kiemelkedő területet jelöltek meg a tanfelügyelők: 

„- Az intézmény átgondolt, a nevelési-tanulási folyamatok megvalósításához szükséges 

feltételrendszerének biztosítása. 

- A pályázat során a munkafolyamatokban való aktív részvétel. 

- A pedagógiai folyamatokban a gyermeki érdekek figyelembe vétele.  

- Hagyományokra épített, sokszínű óvodai élet.  

(A gyermekek óvodai nevelésének ellátását példamutatóan, együttműködésben, az 

óvodahasználók és a fenntartó megelégedésére végzik. (interjú) 

-  Szeretetteljes intézményi közeg. 

- A gyermeki érdekek képviseletének biztosítása.  

- Az intézményi környezet javítását célzó erőfeszítések, az azokban való aktív és eredményes 

részvétel. 

-  Folyamatos megújulásra törekvés. 

-  Naprakész információkkal rendelkezik az intézményben folyó munkáról.  

-  Kikéri a munkatársak véleményét.  

-  Hiteles, etikus magatartást tanúsít. 

- A fenntartó és a szülők betekintést nyerhetnek az intézmény működésébe.  

- Az intézmény infrastruktúrájának fejlesztése. 

- Az innováció támogatása. 

-  Az ÁMK lehetőségeinek, programkínálatának a gyermekek, családok érdekében történő 

kihasználása, átgondolt alkalmazása.”(részlet a tanfelügyelet  értékeléséből) 

 

Természetesen javaslatot tettek a fejleszthető területekre is, amelyek a minőség további 

javulását eredményezhetik: 

„- Az intézmény dokumentációs rendszerének áttekintése: azok egymáshoz való 

kapcsolódásának finomítása, koherenciájának megteremtése, mely segíti, támogatja a 

gyermeki fejlődési utak kimutatását és a differenciált képességfejlesztés megjelenik. 

 - A pedagógus életpálya, az önértékelés feladatainak, eredményeinek megjelenítése az éves 

munkatervekben/beszámolóban. 

- Munkamegosztás hatékonyságának erősítése, javítása.(Kis intézményként felelősség-, jog- és 

hatáskör megosztásra kevés lehetősége van a vezetőnek. (interjú) A felelősség, jog-, és 

hatáskör jobban megosztható. A nyugdíjazásokat követően át kell gondolni a munkatársak 

jog- és hatáskörének, felelősség megosztásnak, feladatmegosztásnak az alkalmazását. 

-  Intézményi szintű tudásmegosztás rendszerének átgondolása a napi nevelőmunka területén. 

- Az intézményi működés zavartalanságához aktív humánerőforrás biztosításban való 

részvétel. (A megfelelő munkaerő jelenleg rendelkezésre áll, terhelésüket igyekszik a vezető az 

ÁMK kereteiben is megfelelően kezelni. (részfoglalkoztatás az óvodapedagógusnál - aki 
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népművelői tevékenységet is ellát fél munkaidőben). A nyugdíjba vonulás utáni működés 

zavartalanságához aktív humánerőforrás biztosításban való részvétel indokolt.”  

(részlet a tanfelügyelet értékeléséből) 

 

A fejleszthető területek javítására, a következő 5 évre (2023.07. 28.-ig) Önfejlesztési tervet 

készítettem, amelynek aktuális feladatai bekerülnek az Éves munkatervekbe. 

(A jegyzőkönyv egy példánya az intézmény irattárában megtalálható) 

 

e).  NÉBIH ellenőrzés és minősítés az óvodai és iskolai melegítő konyháinkon 2018. 

április 19-én: 

 
Iskolai napközi konyha minősítési eredménye: 82%, azaz, jó (4) 

 

Óvodai melegítőkonyha minősítési eredménye: 97%, azaz, jeles (5) 

 

A b). pontban részletezett belső ellenőrzés és e pontban leírt NEBIH ellenőrzés kiváló 

eredményéért, az intézmény vezetőjeként: MÁTIS LÁSZLÓNÉT (az óvodai konyha 

dolgozóját )  ÍRÁSBELI  DÍCSÉRETBEN  részesítettem. 

 

2.  Nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot árasztó légkör biztosítása: 

- Óvoda felújítás ideje alatt, - amely több hónap is lehet- az ideiglenes helyszínen a nyugodt, 

harmonikus neveléshez szükséges körülmények alakítása, folyamatos javítása. 

 

Az óvoda felújítása sajnos a tervezettnél hosszabbra nyúlt, ami különösen a téli időszakban 

megnehezítette a szakmai munkát. Itt elsősorban az ebédlő (iskolai napközi) távolsága, 

zsúfoltsága, az idő- és hely hiánya miatt a naposi munka elmaradása, időjárási viszonyok, az 

öltözködési és kézmosási lehetőség nehezítettsége okozott gondot. (Az ebédeltetést engedély 

híján nem oldhattuk meg a műv. házban.) Az étkeztetés gyakorlati nehézségeit ellensúlyozta a 

gyermekek szociális, ezen belül társas kapcsolataik magas szintű fejlődése. 

A művelődési házban kialakított csoportszobát a gyermekeink hamar megszokták, az óvónők 

ismerős képekkel, dekorációval még az elmúlt nyáron otthonossá varázsolták. A termek 

praktikus elrendezésével, a napirend megszervezésével, új szokások, szabályok kialakításával 

elértük, hogy a gyermekek szinte zökkenőmentesen beilleszkedtek az új környezetbe. Itt 

viszont a mosdó-wc távolsága és a nehéz vasajtók okoztak nehézséget. Szerencsére a 

közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott két női alkalmazott, és esetenként a 

műv.ház dolgozói, a mosdóztatásban óriási segítségünkre voltak. 

A gyermekek örömmel jártak - ahogy ők nevezték, - a „másik oviba”. A foglalkozások 

azonban  elsősorban eszközök  hiányában (nagy részét a raktárakból kellett keresgélni) sokkal 

nehezebb feladatot róttak  az óvónőkre. 
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Mindezek ellenére gyermekeink örömmel emlékeznek vissza erre az időszakra, ahol a 

testnevelés órára érkező iskolás gyerekekkel sok-sok játékos találkozásban volt részük. 

 

3. Felújítás után az új óvoda berendezése, otthonossá tétele, ízléses díszítése mellett, a 

gyermekek szokás és szabályrendszerének felülvizsgálata, az átköltözés zökkenő mentesebbé 

tétele gyermekeink érdekében. 

 

 Célul tűztük ki az egészséges, biztonságos, családias környezet kialakítását, hiszen újra 

vissza kellett szoktatni a gyerekeket, ami a gyermeköltöző és mosdó teljesen új kialakítása, és 

az új gyermek bútorok, kiságyak miatt jelentett újabb kihívást. A szülők, dolgozók, az óvoda 

nyugdíjasai és a faluban működő Vöröskeresztes civil szervezet segítségével kitakarítottuk a 

felújított óvodát, melyet február végén vehettük birtokba. Az SZM anyagi segítséget is 

nyújtott a dekoráláshoz.(falmatricák). Mivel a felújítás után a termek kissé visszhangosak 

lettek, fontos feladatunk volt a gyermekek lecsendesítése, halk beszédre ösztönzése, amit a 

nevelési év végére sikerült megteremteni. A következő nevelési év végére a visszhang 

probléma megszüntetésére megoldást kell találnunk. 

Március 24 –én ünnepélyes óvodaátadásra került sor, melyen a térség országgyűlési 

képviselőjével és a falu polgármesterével együtt vághattuk át a nemzeti színű szalagot. 

 

A visszajelzések (pedagógusok, szülők, fenntartó) szerint elmondhatom, hogy kiemelt 

céljainkat legjobb tudásunk szerint teljesítettünk. 

 

I. Pedagógiai folyamatok: tervezés, megvalósítás: 

• Az éves munkaterv és a megvalósítás dokumentumai (óvónők tervei) összhangban 

vannak a stratégiai dokumentumokkal: 

Az éves munkaterv a stratégiai dokumentumok alapján készült (ONOAP, Ped.Program), s 

erre épültek az óvónők tervei. 

 

Egészséges életmód alakítása terén: Az év folyamán mindkét nevelési színtér berendezése, 

kialakítása során elsődleges feladatunk volt a praktikusság mellett a harmonikus, szeretetteljes 

befogadó és balesetmentes környezet megteremtése, amelyet mindkét helyszínen 

megvalósítottunk. Baleset megelőzés céljából a játékeszközök épségét folyamatosan 

ellenőriztük, a hibákat kijavíttattuk. 

A gondozás, testápolás, étkeztetés, öltözködés terén alaposan átgondolt szabályokat, 

szokásokat alakítottunk ki, hogy a gyermekek napirendje a legoptimálisabb időbeosztás 

szerint történjen. A védőnő rendszeresen látogatta a gyermekeket, rendszeres tisztaság 

vizsgálatának (fejtetű kiszűrése) és a szülőkkel való együttműködésnek köszönhetően 

óvodánkban nem lett járványszerű fertőzés. A lúdtalp- és tartásjavítás terén heti két 

alkalommal gyógytestnevelő szakember segítette munkánkat. A mozgásigény kielégítésére a 

felújítás alatt kezdetben az óvoda udvart, később a műv.ház nagy termét használtuk. Ennek 

kihasználásában az iskola megértő partner volt. Ugyanitt tartottuk nagyobb óvodai 

rendezvényeinket is (családi nap, farsang). A gondozási feladatok, önkiszolgálás terén az 

eltérő egyéni képességeket figyelembe véve differenciáltan és eredményesen segítettük a 
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gyermekeket önállósulási törekvéseikben. Az előző részben felvázolt nehézségek ellenére a 

nagyok teljesen önállóak lettek minden téren, a kisebbek több-kevesebb segítséget, irányítást, 

ellenőrzést igényeltek év végére. 

Július 1-től az étkeztető személyében változás történt, az Atroplusz Kft. helyett ezután 

Honvéd Tamás (Mesteri) egyéni vállalkozó látja el intézményünket a hozzánk jóval közelebbi 

konyhájáról. A nyáron is óvodába járó gyermekeket az új ízek (változatosabb tízóraik) 

elfogadására ösztönöztük. Az a tapasztalatunk, hogy az óvodás gyermekek többségének ízlett 

a sokkal változatosabb, ízében és mennyiségében is jobb, háziasabban elkészített étel. A 

mindennapi rost- és vitaminpótlást a közétkeztetésen kívül az óvoda udvarán termett 

gyümölcsökkel és kis konyhakertünkben termelt zöldségfélékkel egészítettük ki. A szülők 

figyelmét is felhívtuk az egészséges táplálkozás fontosságára, a felesleges só- és 

cukorfogyasztás veszélyeire.  

Rugalmas szervezéssel biztosítottuk a nyugodt délutáni  csendes pihenőt. A rendszeres 

mesehallgatás után a gyermekek aktív pihenését nem zavarta az új környezet. A felújított 

óvodában új ágyakat, ágyneműt kaptak gyermekeink, melyek a kényelmes, egészséges 

alvás/pihenés feltételeinek maximálisan megfelelnek. 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés terén:  

Mindig is hangsúlyt fektettünk az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelésre, ennek 

eredményeképpen ebben a nevelési évben ez a terület egyik erősségünk lett.  A nyugodt, 

szeretetteljes légkör érzelmi biztonságot adott. Az élményekkel teli közös tevékenységek az 

összetartozás érzését mélyítették, a „mi tudatot” alakították. A halk, csendes beszédre 

szoktatással a társas érintkezés, kommunikáció, udvarias viselkedés szabályainak 

kialakításával, a konfliktusok mindenki számára elfogadható, békés megoldásra való 

törekvéssel, egymás tiszteletben tartásával, az őszinteségre való neveléssel a közösség 

építésére törekedtünk. A közösség kialakulása szempontjából fontos feladatnak éreztük a 

gyermekek közösségért végzett munkába való bevonását. (pl.: udvartakarítás, lenyírt fű 

elszállítása, veteményes kert gondozása, stb…) Célunk a sokoldalú tapasztalatszerzés, 

eszközhasználat elsajátítása mellett a feladattudatra nevelés és a közösségért végzett munka 

örömének átélése volt. Minden esetben a motiváló hatású pozitív értékelést alkalmaztuk. 

A vegyes csoportban rejlő lehetőségeket e téren kihasználtuk, hisz a nagyok örömmel és 

szívesen vették pártfogásba a kisebbeket, gyermekeink egymásra odafigyeltek, de építettünk a 

kooperatív játékok fejlesztő hatására is. Ennek tudható be, hogy a kisebbek is kivétel nélkül, 

bátran és aktívan vettek részt programjainkban, rendezvényeinken, ünnepélyeinken. Nagyon 

szép példája volt az évzáró ünnepély az együttműködésnek és az együvé tartozásnak.  

SNI gyermekünk megfelelő ellátása érdekében a szakértői véleményeket figyelembe véve 

a sikeres integrációt, mint kiemelt feladatot, teljes mértékben megvalósítottuk.  

 

- Anyanyelvi nevelés, értelmi fejlesztés: 

 A nevelés/tanulás megtervezésekor építettünk a gyermekek előzetes tudására és 

kíváncsiságára. A szervezett és spontán tanulási helyzeteket kihasználva, kellő motivációval, 

differenciált feladatadással, pozitív megerősítéssel, a sokoldalú, minden érzékszervet érintő 
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tapasztalatszerzés biztosításával valósítottuk meg az anyanyelvi és értelmi fejlesztést. A 

szabad játékban rejlő fejlesztési lehetőségeket szem előtt tartva, olyan játékeszközöket, 

játszókuckókat biztosítottunk, amelyek a szabad kísérletezésre, tapasztalatszerzésre, probléma 

megoldásra, kreativitásra ösztönözte a gyermekeket.  

A beszélő környezet megteremtésével kommunikációs helyzeteket teremtettünk, világos, 

egyszerű, érthető utasításokat adtunk, egymás meghallgatására, beszédfegyelemre neveltünk, 

személyes példaadással mintát adtunk. Sajnos azonban ebben a nevelési évben is sok volt a 

beszédhibás illetve megkésett beszédfejlődésű gyermek, ezért munkánkat heti egy 

alkalommal logopédus ill. mozgás- és beszédfejlesztő pedagógus segítette. Örvendetes, hogy 

majdnem minden gyermek beszédhibája megszűnt. Gyermekeink évvégére bátran 

kommunikáltak egymással és a felnőttekkel, szívesen báboztak, meséltek. A csoport 

összetételéből adódóan a kulturált beszédstílus kialakítása okozott némi nehézséget. 

Az idén először, az egyik óvodapedagógus kezdeményezésére mesemondó napot szerveztünk, 

amelyen 10 nagyobb gyermekünk önként és szívesen vett részt.  Célja a tehetségígéretes 

gyermekek felismerése, a meseszerető, később meseolvasóvá nevelés volt. A szülők aktív és 

lelkes partnerek voltak. Az évzárón előadott mesejáték során, több nagycsoportosunk 

bizonyította a cél megvalósulását. (A három kismalac) 

 Az elmúlt nevelési évben is kaptunk színházbérletet Ostffyasszonyfáért Közalapítványtól, így 

színházi élményekben is részesültek. Emellett a séták, helyszíni foglalkozások, kirándulások 

alkalmával olyan sokoldalú tapasztalatot, ismereteket szerezhettek gyermekeink, amelyek 

nemcsak élményként, de játékaikban is maradandóak voltak.  

 Az egyes szervezett tevékenységek anyagát (éves tervet) az évszakokhoz, jeles napokhoz 

kapcsolva és az óvoda hagyományaihoz igazodva állítottuk össze. A tevékenységeket játékba 

ágyazottan, játékosan, egymásra épülve szerveztük. 

Az öltözőben kialakított „galéria” lehetőséget adott a szülőknek, hogy gyermekük munkáit 

nyomon követhessék. 

• A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési 

év tervezése: 

Az elmúlt nevelési év értékelése, beszámolói alapján, kiemelt fejlesztendő terület az értelmi 

képességek - pszichikus funkciók fejlesztése volt.  

 

Az éves munkaterv ötleteit, útmutatásait felhasználva olyan tevékenységeket, játékokat 

terveztünk, amely a pszichikus funkciók (koncentráció, feladattartás, figyelem, érdeklődés, 

emlékezet, képzelet, problémamegoldó képesség.) fejlesztését segítette elő.  

Pl.:Mi változott meg?,  Kakukktojás, Memóriakártyák: Mit láttál a képen? pl. Farm-

társasjátékunk, kitalált mese folytatása, bevonás mese dramatizációba, fejezzék be az 

elkezdett mesét, összekevert mesék (Mi nem volt benne?) 

Ábrázolásnál: sorminta, részletek megjelenítésére ösztönzés, meseillusztráció, díszletkészítés 

szerepjátékhoz, meséhez. Eredményes nevelőmunkánkat a tavaly mért 85.70% helyett 

88.02%-ra történő növekedés bizonyította. 
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II. Pedagógiai folyamatok: Ellenőrzés, érékelés: 

• Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső 

ellenőrzést végeznek: 

Az éves munkatervben vázoltak szerint az intézményben belső ellenőrzés történt: 

Az év során az óvodai csoportnaplót, a felvételi és mulasztási naplót és a fejlődési naplókat 

folyamatosan, naprakészen vezették az óvónők. Megállapítottam, hogy mind a nevelési 

feladatok, mind a fejlődést elősegítő tartalmak –tevékenységben megvalósuló tanulás- 

tervezése összhangban van az intézmény működését szabályozó dokumentumokkal (ONOAP, 

Ped. Program)  

Nevelési feladatainkat fél évre terveztük, félévente értékeltük.  A szervezési feladatokat 

havonta terveztük meg. A tervezés dokumentumai közül a differenciált képességfejlesztés 

írásbeli tervezésére kell jobban odafigyelnünk, ez ugyanis nem követhető nyomon 

egyértelműen az egyes gyermekek esetében. Ezért van szükség - a tanfelügyelet által is 

megállapított - dokumentációs rendszer egymáshoz való kapcsolódásának finomítására, 

koherenciájának megteremtésére, mely támogatja a gyermeki fejlődési utak kimutatását. 

A jelenleg használt csoportnaplóba, helyhiány miatt nehéz differenciáltan tervezni, ezért a 

fejlesztési terv alapján át kell gondolnunk a lehetőségeinket. Ez a következő évek feladata 

lesz. 

A nevelési gyakorlat ellenőrzése során a beszoktatás menetét vizsgáltam az újonnan beíratott 

gyermekeknél. Megállapítottam, hogy ebben az évben igény szerint hosszabb-rövidebb ideig 

vették igénybe az új gyermekek szülei az „anyás” beszoktatás lehetőségét, amely eddig is jól 

bevált óvodánkban. A szülő-óvónő közötti bizalom kiépítése az új gyermekek zökkenőmentes 

beszoktatását segítette elő. Ennek következtében egyik gyermeknél, aki pelenkás volt, azt is 

elérték az óvónénik, hogy a wc-t biztonsággal használta év végére. 

 

• Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést 

dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, 

szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 

A gyermekek fejlődését nyomon követtük, ezt az előírás szerint félévente dokumentáltuk. Év 

elején felmértük az új gyermekek fejlettségi szintjét. Már a beíratáskor anamnézist vettünk fel 

a szülőktől. A fejlettség felméréséhez a megfigyelés, beszélgetés, játékos tevékenykedtetés, 

szülőkkel való beszélgetés módszerét használtuk.  

A gyermeki fejlődés nyomon követésének rendszerét százalékos kimutatással tettük 

számszerűvé, s az alacsonyabb százalékértéket elért területet emeljük ki a következő nevelési 

év fő feladataként.  

Fejlesztési terv a logopédus és gyógypedagógus által az SNI gyermek számára készült, 

melynek útmutatását alkalmaztuk a gyermek csoportbeli fejlesztéséhez. A gyermekcsoport 

számára készülő tervezésben ezek az eredmények - részképesség problémák, tehetséges 

gyermek támogatása – nem kellően követhetőek.  

A jövőben erre megoldást kell találnunk! 
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• Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 

visszacsatolnak szüleiknek: 

 A szülőket fél évente tájékoztattuk gyermekük fejlettségi szintjéről, ezt aláírásukkal igazolták 

a fejlődési naplókban. Tanácsokat adtunk a fejlesztés irányára és módszereire. 

 

 

III. Személyiség és közösségfejlesztés 

• Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 

• Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden 

gyermek szociális helyzetéről.  

 

Az ingyenes étkezési térítésre feljogosító szülői nyilatkozatokat az év elején, ill. az újonnan 

érkező gyermekek szüleitől év közben begyűjtöttük. Ez alapján 1 fő kivételével az összes 

óvodáskorú gyermek 100%-os étkezési térítési díj támogatásban részesült. 

 

Gyermekvédelmi Feladatok: 

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős év végi beszámolójából:  

„Év elején megtörtént a statisztikához kért adatok gyűjtése a veszélyeztetettnek ítélt, 

hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről. A felmérésről készült 

tájékoztatást a Celldömölki Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatához 

kérésükre írásban megküldtem. Mivel kis faluban élünk, ezért a családok szociokulturális 

háttere ismert számunkra. A szülőkkel való beszélgetés során elegendő információt 

gyűjtöttünk arról, hogy van-e szociális hátránnyal küzdő gyermekünk. Ebben az évben nem 

volt sem veszélyeztetett, sem hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk, de 

folyamatosan figyelemmel kísértük az esetleges változásokat.  

 A Szolgálat által kijelölt települési jelzőrendszeri felelőssel (családsegítő) rendszeres 

kapcsolatban álltam. Ezeket a találkozásokat a hatékony együttműködés, segítő szándék, 

közvetlenség, problémák őszinte feltárása, információcsere jellemezte. Meghívásunkra 

szívesen vett részt óvodánk rendezvényein, illetve egy-egy játszóházban is vezetett 

foglalkozást, ahol a megmaradt eszközöket felajánlotta óvodánknak. „ 

 Óvodánk részt vett a Celldömölki Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti 

Központja által készített pályázat megvalósításában, amely az óvodai és iskolai szociális 

segítő tevékenység bevezetését tűzte ki célul.  

Ennek keretében a következő programok valósultak meg: 

 

- a problémás helyzetek feltárása céljából közös esetmegbeszélés, 

- 2018. januárjában szociometria készítése a csoportban,  

- 2018. március 2-án kézműves foglalkozás, 

- 2018 március 26-án gyermekhangversenyen való részvétel, 

- 2018. május 22-én a Büki Napsugár Játszóházba szervezett fél napos kirándulás, 
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- 2018. május 24-én egészségnevelési foglalkozás, 

- 2018. június 13-án a rábahídvégi Csodaszarvas Tájparkba szervezett fél napos kirándulás 

- 2018. március 2-án Celldömölkön a KMK-ban Uzsalyné dr. Pécsi Rita előadást tartott az 

érzelmi intelligencia szerepéről, annak fontosságáról, fejleszthetőségéről a 

személyiségfejlesztésben. Az előadás nagyon tartalmas és érdekfeszítő volt, sajnos a szülőket 

nem sikerült motiválnunk a részvételre, az írásos és szóbeli figyelemfelhívás ellenére sem. 

A pályázaton belül a Népjóléti Szolgálat szakembereivel folyamatosan együtt működtünk. 

A pályázati program tovább folytatódik még a következő tanév közepéig.  

Sajátos nevelési igényű gyermekünk 1 fő volt, aki a szakértői vélemény alapján a megkésett 

beszédfejlődésen kívül egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavar). A különleges gondozást a tanulási képességeket vizsgáló 

szakértői és rehabilitációs bizottság véleményében foglaltak szerint egy logopédus és egy 

fejlesztő pedagógus (óraadók) végezte speciális nevelési tervek alapján.  2017.novemberében 

esetmegbeszélésen: gyermekvédelmi felelősünk tájékoztatást adott a nevelőtestületnek a 

gyermek születési körülményeiről, addigi élettörténetéről, vizsgálati eredményeiről. Közösen 

meghatároztuk a gyermek differenciált fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a közösségbe 

való beilleszkedés, viselkedés- és szokásismeret terén.  

Mindannyian egyetértettünk abban, hogy a rendszeresség, a következetesség, az egyszerű, 

érthető utasítások és legfőképpen a gyermek feltétel nélküli elfogadása, szeretetteljes légkör, 

bizalom megteremtése vezethet a gyermek fejlődéséhez A mi feladatunk volt, hogy az egyéni 

fejlődési naplóban meghatározzuk a fejlesztéséhez szükséges feladatokat. Év végére elértük, 

hogy a számára kedves tevékenységekben kitartó, ameddig a motiváció fenn áll. Az egyszerű 

szabályok, utasítások betartatásában a szeretetteljes, nyugodt légkör és a bizalom 

megteremtésével a csoportba való beilleszkedése sokat javult.  

Kiemelten tehetséges gyermekek: Kiemelten tehetséges gyermekünk nem volt, de  tehetség 

ígéretekről beszélhetünk, akik egy-egy területen fejlettebbek voltak társaiknál. Őket 

ösztönöztük, motiváltuk, bátorítottuk, de nem erőltettük feleslegesen. Egy nagycsoportos 

lányunk nyelvi fejlettsége a kiváló mesemondásban nyilvánult meg, többen harmonikus, 

összerendezett mozgásukkal tűntek ki. Fejlesztésüket a napi tevékenységekbe ágyazottan, a 

gyermeki kíváncsiság kielégítésére alapozva a spontán lehetőségeket kihasználva valósítottuk 

meg. Számukra zenére táncos mozdulatok bemutatását, ünnepélyeken való egyéni 

szerepeltetést biztosítottunk.  

 

A jövőben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésének írásbeli rögzítésére is 

figyelmet kell fordítanunk! (önértékelések és tanfelügyelet megállapítása)  

 

• A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

 

Jó a kapcsolatunk a szülőkkel, az SZM-el, a közösség fejlesztésben ebben az évben is aktívan  

részt vettek: 
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• családi nap programjaiban való részvétel 

• jótékonysági vásár szervezése advent 3. vasárnapján 

• karácsonyfa díszítés közösen a pedagógusokkal 

• mikulás- húsvéti ajándékok készítése 

• aktív részvétel az óvoda/ÁMK összes nyilvános programján (óvodaátadás, farsang, 

anyák napja, falukarácsony, évzáró, szülői értekezletek) 

 

Szülői közösség egyéb fórumai: 

-  A szülők véleményezték az óvoda éves munkatervét, 

- Részt vettek a felújított óvodaépület takarításában. 

-  A szülők részére létrehozott zárt facebook csoportban aktuális tudnivalókról értesülhettek, 

egymással véleményt oszthattak meg.  

 

 

Óvodánk szolgáltatásai 

Gyermekeink fejlesztését a Celldömölki Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítették: 

gyógy-testnevelő, logopédus, mozgás és beszédértés fejlesztő pedagógus. 

 A gyógytestnevelést összesen: 9 fő, a logopédiai foglalkozást összesen 8 fő, a mozgás és -

beszédértés fejlesztést összesen 6 fő vette igénybe.  

Sajnos Ádám Ildikó gyógytestnevelő tanár nyugdíjba vonulása miatt az utolsó hetekben már 

nem tudtuk biztosítani a prevenciós és korrekciós fejlesztést.  

 

IV. Eredményeink 

• Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:  

 

A szülők részvételével megtartott nyilvános óvodai programok lebonyolításával kapcsolatban 

két alkalommal elvégeztük a résztvevők elégedettségének mérését.  A mérés során nagyon 

sok pozitív véleményt fogalmaztak meg a szülők. 

Családi napunkkal kapcsolatban pl.: Családias, felszabadult légkör. Tetszett a sokszínűség, 

ami összehozta a szülőket, nagyszülőket és gyerekeket. Közvetlen, kreatív óvónők. 

Nagyon jó volt a hangulat a közös tornán,az ügyességi versenyeken és a kézműves 

foglalkozásokon. Csodálatos volt a bábszínház. 

A tervezett programok tetszési indexe: 98% 

 A program lebonyolítása: 100% 

A program hangulata: 100% 

Farsangi jelmezbállal kapcsolatban: Jól szervezett, jó hangulatú, tartalmas program. 

Ötletes bevonulás a gyerekekkel. Az óvónénik jelmezes bemutatkozása is tetszett. A gyerekek 

ügyesek voltak, a műsorukra jól fel lettek készítve. 
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A tervezett programok tetszési indexe: 94% 

 A program lebonyolítása: 92 % 

A program hangulata: 96 % 

Amikre különösen büszkék vagyunk:  

- A vezetői tanfelügyelet során tett megállapítások, kiemelkedő területek (4.o.) az 

óvodapedagógusok munkáját is dicsérik: 

„A gyermekek óvodai nevelésének ellátását példamutatóan, együttműködésben, az 

óvodahasználók és a fenntartó megelégedésére végzik.” (tanfelügyelet megállapítása) 

- Ebben az évben, mind a 7 iskolaköteles gyermekünk megkezdheti iskolai tanulmányait 

szeptemberben. Mindehhez szükséges volt az intézmény óvodapedagógusainak, dolgozóinak, 

szakembereknek, szülőknek az együttműködésére.  

- Gyermekeink a falu rendezvényein (Idősek napja, falukarácsonyi betlehemezés) óvodánk 

hírnevét öregbítették színvonalas szereplésükkel. 

- A vegyes életkorú gyermekcsoportunk igazi közösséggé formálódott az elmúlt esztendőben. 

Gyermekeink többsége empatikus, segítőkész, a csoportért is szívesen tevékenykedett. 

- Sikerként könyvelhetjük el Sajátos Nevelési Igényű gyermekünk integrálását és látványos 

fejlődését az óvodai csoportban.(szülői elégedettség) 

- Sikerült kialakítanunk, - a gyermekek és szülők megelégedésére- az egészséges, 

biztonságos, családias környezetet két helyszínen is (kétszer is) a nevelési év folyamán. 

 

V. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

• Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő 

tevékenységeik? 

 

Óvodánkban szakmai munkaközösség a kis létszám miatt nem alakítható. Többcélú 

intézményként azonban számos speciális faladatot láttunk el közösen.  

Pl.: Az óvodában folyó szakmai munkában az itt részmunkaidőben dolgozó 

óvónő/műv.szervező is teljes értékűen részt vesz a többiekkel együtt. 

Emellett a falu - gyermekei és felnőtt lakói- művelődésének megszervezése és 

lebonyolítása, is elsősorban az ő munkaköri feladata, de a vezető és a másik kolléganő is 

segítő módon gyakran részt vesznek a programok szervezésében. 

Munkáját ebben az évben kulturális közfoglalkoztatott is segítette. Sajnos a program 

megszűnése miatt munkaviszonya az intézménynél 2018.június végén megszűnt. 

 

• Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

 

2017. októberben: „Játékra fel” című továbbképzésen szerzett,- óvodában hatékonyan 

hasznosítható - tapasztalatait, ötleteit osztotta meg Horváth Sándorné kolléganőnk. 

A belső tudásmegosztás további formái átgondolásra várnak. 
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• Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

• Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és 

ismeretekhez való hozzáférés. 

 

Az információáramlás jó, az információ torzulása sem számottevő, hiszen valamennyi 

alkalmazott esetében többnyire adott volt a közvetlen személyes kapcsolat. Az intézmény 

munkatársai számára biztosítva volt a munkájukhoz szükséges információkhoz 

és ismeretekhez való hozzáférés. A nevelőtestületi tanácskozásokon a nevelőtestület 

valamennyi tagja részt vett. A nevelőmunkát segítő munkatársak ( dajka, konyhai dolgozók, 

műv.ház takarító) részvétele ebben az évben a költségvetés tervezése, az óvoda műv.házba 

való átköltözése, ebédeltetés problémájának megoldása, az új óvoda takarítása és átadási 

ünnepségének megszervezése kapcsán vált szükségessé. 

 

Nevelésnélküli munkanapjainkat a tervezettől némileg eltérően használtuk fel, az óvoda 

felújításának csúszása, továbbá a vezetői tanfelügyelet és önértékelés feladatai miatt: 

A tervezett 5 helyett 3-at vettünk igénybe: 

- Októberben: belső tudásmegosztásra: „Játékra fel” továbbképzésen hallottak megosztása, 

- Novemberben: nevelési értekezleten SNI gyermekünk fejlesztésével kapcsolatos 

esetmegbeszélésre és az online felületen való pedagógus önértékelésre való felkészülésre, 

- Márciusban: a tanfelügyeleti ellenőrzésre való felkészülés céljából szaktanácsadó segítségét 

kértük. 

 

Munkatársi kirándulásra nem vettünk igénybe nevelésnélküli napot, de az 

óvónő/műv.szervező által a nyugdíjasoknak szervezett kiránduláson részt vett a másik 

pedagógus kolléga is. 

A nevelési év értékelését ezúttal kivételesen a következő tanév (szeptember) elejére 

halasztottuk, egyik pedagógus kollégánk hosszabb, nyári külföldi tartózkodása miatt. 

 

 

VI. Az intézmény külső kapcsolatai 

• Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 

• Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).  

❖ A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 

felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

 

Kapcsolat a szülőkkel: 

Az elmúlt évben két alkalommal került sor szülői értekezletre: 

- Első alkalommal tájékoztatást kaptak a szülők a tervezett témákból,ezen kívül 

tájékoztatást kaptak Celldömölki Népjóléti és Családsegítő Szolgálat által 

megvalósuló „szociális segítő”  pályázattal kapcsolatosan. 
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- Második alkalommal az iskolai életmódra való alkalmasság jellemzőiről az 

együttműködés lehetőségeiről kaptak tájékoztatást az aktuális témák megbeszélésén 

túl. 

Fogadóórákat a szülők előzetes időpont egyeztetés alapján leginkább az egyéni fejlődési 

napló megtekintésére és megbeszélésére vették igénybe. A vezetőt több alkalommal keresték 

az új gyermekek szülei, ahol óvodakezdéssel kapcsolatos tájékoztatást kértek. 

A szülőket a helyben szokásos módon:  faliújságon, gyakran személyes megszólítással, 

ezeken kívül a  facebook-on régóta működő zárt csoportban rendszeresen tájékoztattuk a 

tudnivalókról, a törvényi előírásoknak megfelelő időben. 

A szülők véleményét többször is kikértük a tájékoztatás mennyiségéről és minőségéről.  

(A munkaterv mellékleteként nagyon pozitív véleményt kaptunk az SZM részéről.) 

Hagyományos családi napunkat 2017. november 18-án, szombat délután - az óvoda 

felújítás miatt- a művelődési ház nagytermében tartottuk meg.  A családi nap kiemelt feladata 

a testi-lelki egészség volt, melynek jegyében estig tartó közös programokat: zenés tornát,  

játékos ügyességi vetélkedőt és karácsonyra hangoló kézműves foglalkozást szerveztünk a 

családoknak. A Kalimpa Színház előadásában Benedek Elek: Az égig érő fa című meséjével 

hangolódhattunk rá a közös délutánra. A vendéglátás megszervezésében és lebonyolításban az 

SZM aktívan részt vett. 

A programokról és lebonyolításukról nagyon jó visszajelzést kapott a nevelőtestület.(szóban 

és a kérdőíveken) 

Kapcsolat az ÁMK Művelődési házával: 

 Az elmúlt nevelési év első felében ideiglenes helyet biztosított a gyermekek óvodai 

elhelyezésére és nevelésére. Ennek következtében gyermekeink megismerkedtek az 

intézmény helyiségeivel, azok funkcióival. Bátrabban, biztosabban közlekednek benne egyéb 

óvodai és más rendezvények ideje alatt, mint az évzáró ünnepélyünk, gyermekrajzok kiállítása 

és gyermekszínházi előadások alkalmával.  

A műv.ház, az  ÁMK tagintézményeként speciális élmények biztosításával segítette nevelési 

feladatain megvalósítását. Az intézmény programszervezője (aki egyben óvónő) több olyan 

lehetőséget is kínált, ahol óvodás gyermekeink is részt vehettek. Pl.: játszóházi foglalkozások, 

bábelőadás, kiállítások, könyvtárlátogatás, Falunap, Szüret. Ezen kívül gyermekeinkkel 

megterhelésük nélkül részt vettünk a falu fontosabb eseményein, kulturális programjain. 

(Falukarácsony, Idősek napja) 

 

Kapcsolat a Népjóléti /Gyermekjóléti Szolgálattal: 

Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja rendszeresen tartotta a kapcsolatot a Gyermekjóléti 

Szolgálat családsegítő megbízottjával. A beszámolója alapján nagyon jó a két intézmény 

megbízottjának kapcsolata. Szerencsére sem veszélyeztetettség, sem hátrányos helyzet miatt 

nem kellett intézkedniük ebben az évben. A Celldömölki Népjóléti Szolgálat „óvodai és 

iskolai szociális tevékenység fejlesztése” című pályázatába bekapcsolódva számos, általuk 

szervezett programban vett részt óvodánk (megj.: részletesen e dokumentum  10. oldalán) 
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A fenntartóval való kapcsolattartás:  

Elsősorban intézményvezetőként, én tartottam a kapcsolatot a fenntartóval, írásban vagy 

személyesen annak képviselőjével (polgármesterrel, minden kedden a gazdasági vezetővel, 

esetenként a képviselőkkel és a jegyzővel) Szükség esetén tájékoztattam a kollégákat az őket 

érintő ügyekről. Meghívás alapján többször is részt vettem - az intézményt érintő -

önkormányzati üléseken.  

Kapcsolat a csöngei Weöres Sándor Óvodával:  

A hagyomány szerint, ebben az évben is (júniusban) meghívtuk a csöngei óvodásokat egy 

közös játék délelőttre, ahol lehetőség nyílt a leendő elsősök összeismerkedésére, 

barátkozására, hisz az Ostffyasszonyfai P.S. Általános Iskolában együtt fognak tanulni. 

Másrészt egy kis szakmai beszélgetésre, eszmecserére is alkalom adódott a pedagógus 

kollégák számára. 

Helyi általános iskolával: Az iskolai nyílt nap keretében, nagycsoportosainknak lehetősége 

volt az iskolai élet megismerésére, a tanulókkal és tanítókkal való találkozásra. 

Meghívásunkra pedig közös játékóra volt az óvoda udvarán az első osztályosokkal.  

A hagyomány szerint az óvodapedagógusok készítették fel a leendő elsősöket a tanévnyitó 

ünnepségen való bemutatkozásra, rövid műsorral.  

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok : 

- Az új szülők, gyermekük beíratásának napján, továbbá az anyás beszoktatás napjaiban 

bőven betekintést nyerhettek az intézményben folyó szakmai munkába.   

- Egy alkalommal (Csőréné március 27-én) kezdeményeztünk óvodásaink szülei számára nyílt 

napot, mely által a délelőtti időszak szervezett tevékenységeibe, játéktevékenységébe, 

gondozási feladataiba nyertek betekintést. ( 7 szülő vett részt) 

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok a védőnő aktív 

közreműködésével az egészségnevelési tervben foglaltak szerint rendben zajlottak. 

 

 

 

A nevelési év rendje 

A tervezettek szerint alakult.  

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a téli iskolai szünet idején a gyermekek létszáma 

drasztikusan lecsökken, ezért előzetes szülői igényfelmérést végeztünk: 

❖ Ez alapján az óvodai téli szünet időpontja: 2017. december 27- 29-ig, az 

ünnepnapokon kívül. 

❖ Nyári takarítási szünet időpontja: 2018. július 30 - augusztus 26-ig, 4 hét volt a 

fenntartó engedélye alapján, amely 2018. február 15-ig kihirdetésre került. 

❖ A jogszabály által országosan elrendelt munkanap áthelyezéseket – a Nkt. 30.§ (1) 

bekezdése értelmében - intézményünkben is alkalmaztuk.  
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 Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek és egyéb programok  

 

A tervezettek szerint valamennyi ünnepet és programot megtartottuk.  

Egy program esetében történt változás:  A szülők egyetértésével , az  egész napos, buszos  

kirándulás  szülőkkel együtt  az idén elmaradt, mert a szociális pályázatból két másik 

kiránduláson is részt vehettünk a gyermekeinkkel. 

- május 22-én a büki Napsugár Játszóházba,  

- június 13-án a rábahídvégi Csodaszarvas Tájparkba kirándultunk, más óvodákkal együtt. 

                                                                              

VII.  A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI  

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

• Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához 

szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

 

• Tárgyi, infrastrukturális feltételek: 

A 40 millió Ft-os beruházásnak köszönhetően, a nevelési év második felére megtörtént a 

40 éves óvoda épület belső felújítása. Kialakításra került egy nagyobb öltöző, egy 

gyerekmosdó és egy szülői fogadó. A gyermekek fejlesztő foglalkozásai számára 

logopédiai szoba, a nevelőtestület számára nevelői szoba, a régi főzőkonyha egy részéből 

pedig modern melegítőkonyha került kialakításra. Akadálymentesítés, világítás 

korszerűsítés, wifi , nyílászárók cseréje és részleges fűtéskorszerűsítés tette 

komfortosabbá az épületet. A pályázati pénzből 4 millió Ft-ot fordíthattunk 

eszközbeszerzésre, amelyből 2,7 milliót a melegítőkonyha berendezése tett ki. A 

fennmaradó részből új, színes és praktikus csoportszobai (szekrény,asztalok, székek, 

tárolók)  és öltözőbútorokat vásároltunk.  A gyermekmosdóba új törölközőtartó, az altató 

szobába új gyermekágyak és ágyneműk kerültek. 

Ezzel a 2014-es vezetői pályázatomban szereplő közép és hosszú távú terveim a tárgyi 

felszereltség terén teljes mértékben megvalósultak. 

 Köszönöm a fenntartó önkormányzatnak a szakmai, erkölcsi és anyagi támogatást! 

 Az intézményi költségvetési forrásból elsősorban szakmai anyagok, könyvek vásárlására 

került sor. Közalapítványi, szponzori, SZM és egyéb forrás felhasználásával bábszínházi 

előadást, színházi bérletvásárlást, fejlesztőjátékok beszerzését, a családi nap, Mikulás, 

karácsony, farsang egyéb kiadásait, kézműves foglalkozások anyagköltségét fedeztük. A 

kirándulásokhoz pedig ingyen jutottunk hozzá, a Népjóléti Szolgálat már említett 

„szociális segítő” pályázatából. 

A nyár folyamán megtörtént az óvoda és az iskolai melegítőkonyha nagytakarítása, az 

iskolai ebédlő felújító festése, a terítők cseréje. Az óvodai csoportszoba egy részére pedig 

falburkolatot készíttettünk a könnyebb tisztántarthatóság végett. 
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Személyi feltételek 

 

• Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 

nevelő/ tanító munka humánerőforrás-szükségletéről.  

 

• A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat 

idejében jelzi a fenntartó számára. 

Az intézmény a törvényi előírásoknak megfelelően, a szükségleteket figyelembe véve mérte 

fel humánerőforrás szükségletét. A hiányt a fenntartó felé kommunikáltuk, ezért történt az 

alapító okiratunk módosítása 2015-ben, amelybe bekerült a közfoglalkoztatás lehetősége az 

intézmény részéről. Az ÁMK jelenlegi közalkalmazotti létszáma: 6 fő. A 2017/18 –as 

nevelési évben egy betöltetlen álláshely volt (a műv.ház takarítói), a munkát  

közfoglalkoztatásban  végeztettük el.  A  Munkaügyi Központ által finanszírozott   négy  fő  

közfoglalkoztatott segítette a munkánkat 3 helyszínen.(óvoda, napközikonyha, műv.ház) A 

személyzeti ellátottság optimalizálása érdekében több alkalommal szükség volt a 

rendelkezésemre bocsátott közfoglalkoztatottak munkabeosztásának a módosítására, 

helyettesítések és átmeneti feladatok megoldása miatt. Munkájukat - megfelelő ellenőrzés 

mellett- jól végezték. Közülük ketten év közben távoztak az intézményből, egyikük 

februárban, másikuk júniusban elhelyezkedett. 

Év végére csak a napköziben és a műv.házban maradt 1-1 fő, akik nélkül már nehéz lenne a 

feladatainkat maradéktalanul ellátni.  

 

Humán erőforrás fejlesztése 

Az intézményi Továbbképzési Terv alapján egyetlen pedagógus sem volt kötelezett az idén 

továbbképzésre. Egyik pedagógus sem kérte az éves beiskolázási tervbe való felvételét.  

 Tanfelügyeletre való felkészülés és pedagógus önértékeléssel kapcsolatos egy napos 

továbbképzésen a vezető vett részt februárban.  

 

 

Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli 

rendszerének alapját képező minősítési eljárásokból adódó feladatok 

ellátása  

 

                   A 2017-18-as tanévre betervezettek közül az alábbiak  realizálódtak: 

Önértékelés a tanfelügyeleti ellenőrzést 

megelőzően 

Vezetői  önértékelés: Giczi Józsefné  

az intézményvezetés 4. évében 

(az intézményi  önértékelés a következő 
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                   A 2017-18-as tanévre betervezettek közül az alábbiak  realizálódtak: 

tanévre esik) 

Önértékelés az intézmény éves 

önértékelési terve szerint 

Pedagógus  önértékelés: Csőre Józsefné 

és 

Pedagógus  önértékelés: Horváth 

Sándorné 

/a  tavaly papír alapon elvégzett önértékelést 

az informatikai felületen is elvégezte/ 

Tanfelügyeleti ellenőrzés Vezetői tanfelügyelet: 2018. május 29-én 

 

Intézményi tanfelügyelet a következő tanévre 

esik (dec. 20.) 

Minősítési eljárás Ped. II. : Giczi Józsefné  

A következő tanévre esik 

(okt.16. módosítva: nov.13.) 

 

Az önértékelési csoport tagjai (Csőre Józsefné és Horváth Sándorné óvónők és Giczi 

Józsefné óvodavezető) elvégezték a dokumentumelemzéseket, lebonyolították az interjúkat, 

és kérdőíves felméréseket. Az adatgyűjtés eredményeként feltárt tényeket, tapasztalatokat a 

felelősök (Giczi Józsefné és Horváth Sándorné) rögzítették az önértékelést támogató 

informatikai felületen. 

Az önértékelését végző pedagógus és vezető a kollégák által rögzített adatokat, tényeket 

elemezte, kompetenciánként meghatározta a kiemelkedő és a fejleszthető területeket és 

elkészítette Önfejlesztési tervét a következő 5 évre. 

 

A tanfelügyeleti ellenőrzés eredményét e dokumentum 2-3. oldalán részletesen 

ismertettem.  

 

VIII. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott 

elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való 

megfelelés 

 

• Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott 

Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban? 

• Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 

megvalósulását 

• A tervek nyilvánossága biztosított. 
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• Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 

operacionalizálása, megvalósítása? 

 

- Pedagógiai programunkban teljes mértékben megjelennek az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának céljai. A programot szükség esetén aktualizáljuk, utoljára 2016-ban 

módosítottuk, de most is folyamatban van a program felülvizsgálata az ONOAP módosításai 

miatt. (A Magyar Közlöny 2018. július 25-én megjelent számában   informált  minket az Óvodai 

Nevelés Országos Alapprogramjának változásairól.)  

- Folyamatosan nyomon követjük a pedagógiai programunkban foglaltak megvalósulását: 

évente elvégezzük a program beválás vizsgálatot, amelynek keretében a kimenő 

(nagycsoportos) gyermekek fejlettségét mérjük:  

„A felmérés célja, hogy valós képet adjon az óvodapedagógusok munkájáról, a gyermekek 

egyes mérési /nevelési/ területeken mért fejlettségi szintjéről óvodába lépéskor, illetve 

nagycsoport végén. 

Vizsgált gyermekek száma: 7 fő.  Utolsó vizsgálat időpontja: 2018. június eleje 

Összegzés:  

 

Szociális képességek- társas kapcsolatok:                                            91.06% 

Szociális képességek- érzelmek, akarati megnyilvánulások:               87.35% 

Értelmi képességek- kognitív szféra- gondolkodási műveletek:          89.71%                                            

Értelmi képességek- kognitív szféra-pszichikus funkciók:                   88.02% 

Értelmi képességek- érzékszervi szféra:                                                90.91% 

Verbális képességek- nyelvhasználat:                                                   92.86% 

Verbális képességek- nyelvi kommunikáció:                                        89.86% 

Testi képességek- nagymozgások:                                                         91.79% 

Testi képességek- finom motorikus képességek:                                  84.29% 

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

Átlag:                                                                                                     89.54% 

Kiemelt fejlesztendő területként javasoljuk ezért a következő nevelési évben:  

 a testi képességek- finom motorikus képességek fejlesztését. „ 

 

- Terveink nyilvánosak, a szülők erről rendszeresen tájékoztatást kaptak. 

- Kiemelt stratégiai céljainkat, a nevelés tervezése során az óvónők lebontották a féléves 

nevelési tervekbe és a heti tevékenység tervekbe. Ez alapján pedig beillesztették a napi 

munkába. 
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Az ÁMK Művelődési háza 

- A művelődési ház főbb szervezői feladatait 12,5 órában egyik óvodapedagógus kolléga látta 

el. Munkáját segítette egy kulturális közfoglalkoztatott dolgozó, aki év közben a művelődési 

ház napközbeni nyitva tartásáról gondoskodott és a programok szervezésébe besegített. Sajnos 

a Nemzeti Művelődési Intézet által finanszírozott kulturális közfoglalkoztatási program június 

végén megszűnt, így vele a továbbiakban sajnos nem számolhatunk. 

Melléklet: Beszámoló a művelődési ház éves programjairól (Horváth Sándorné művelődés- 

szervező) 

 

Legitimációs eljárás 

 

Nevelőtestület nevében 

 

…………………………………………… 

XY 

aláírás 

 

Alkalmazotti közösség nevében 

 

………………………………………. 

XY 

aláírás 

Szülői szervezet nevében 

 

………………………………………. 

XY 

aláírás 

Fenntartó nevében 

 

………………………………………. 

XY 

aláírás 

 

 

Ostffyasszonyfa, 2018. augusztus 25.                              …………………………….. 

      / Giczi Józsefné /             

        ÁMK igazgató                

                                                                

                                          

 

 

 

 


