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                                                  ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK, 
MELYEK MEGALAPOZZÁK AZ ÉVES MUNKATERV ÉRTÉKELÉSÉT 

 

Sorsz. A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai 
Mutató  

2018.09.01. 
Mutató 

2019.08.31. 

Gyermeklétszám adatok 

1.  Óvodai csoportok száma (vegyes csoport) 1 1 

2.  2018/19 évre új felvételt nyert gyermekek száma 5 5 

3.  Elutasított gyermekek létszáma 0 0 

4.  Összesen óvodát igénybe vevő gyermekek száma  21 22 

5.  Év közben óvodánkból kiíratott gyermekek száma  0 

               Életkor szerinti megoszlás- 1 vegyes csoportban 

6.     3 éven aluli 3 0 

7.     3-4 éves 6 3 

8.     4-5 éves 7            6 

9.     5-6 éves 5 8 

10.     6 év feletti 0 5 

11.     7 éves 0 0 

12.  
A 2019/2020. tanévre iskolába felvételt nyert  
gyermekek száma (óvodánkból távozó) 

 3 

13.  A 2019/20. 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 

0 0 

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 

13 15 

19.  
Olyan családban élő gyermekek száma, amelyben 
3, vagy több gyermeket nevelnek 

4 4 

20.  
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy 
olyan családban élő gyermek, amelyben tartósan 
beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

2 2 
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Sorsz. A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai 
Mutató  

2018.09.01. 
Mutató 

2019.08.31. 

21.  Gyermekét egyedül nevelő szülő 4 5 

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/főétkezést nem igénylő 
gyermekek száma 

1 1 

26.  Speciális étrendet igénylő gyermekek száma 1 0 

 
 

Bevezető 

 

Az Ostffyasszonyfai Petőfi S. ÁMK, Ostffyasszonyfa Önkormányzatának egyetlen összevont 
intézménye. Feladatkörei: a 3-6 éves óvodás korosztály nevelése, a kb. 800 fős község 
művelődésének, szórakozásának biztosítása és a 3-14 éves korosztály étkeztetése. 
 Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam óvodánk statisztikáit, a 2018/2019-es nevelési év 
munkatervét, a gyermekek fejlettség mérésének eredményeit, az óvónők /a gyermekvédelmi 
felelős és a művelődési ház szervezői feladatait ellátó kolléganők beszámolóját, az intézményi 
tanfelügyelet és önértékelés, a vezető óvónő pedagógus minősítésének jegyzőkönyveit, illetve 
a nevelési év ellenőrzési terve alapján gyűjtött tapasztalataimat. 
Az intézmény munkatervét a Szülői Munkaközösség, a fenntartó és az alkalmazotti közösség 
véleményezte, a nevelőtestület fogadta el, az intézményvezető hagyta jóvá. Szakmai 
munkánkat - az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának 2018.évi módosítása miatt – 
2018. 09.01-én életbe lépő módosított Pedagógiai –Művelődési Programunk szerint 
végeztük. 

 
Az elmúlt tanév legfontosabb eseményei voltak: 
(az adott résznél ezekről részletesebben is írok) 
 

- A módosított Pedagógiai –Művelődési Program bevezetése 
- November 13. : Pedagógus minősítési eljárás az intézményben(Giczi J.né)  
- December 20.  Az OH által, országos szakmai tanfelügyelet keretében intézményi 
ellenőrzésre került sor, melyet intézményi önértékelés előzött meg. 
- A Népjóléti Szolgálat „szociális segítő” pályázatának záró éve.  
- Iskolai melegítőkonyha és étkező felújítása 2019 nyarán pályázati forrásból. 
- Óvónő kollégánk (Csőre J.né) 40 éves közalkalmazotti munkaviszonya után e tanév 
végén nyugdíjba vonult. Helyére új óvodapedagógust sikerült felvennünk. 
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Kiemelt céljaink, feladataink voltak: 

1. A vezetői tanfelügyelet megállapításainak közös értelmezése, a nevelőtestületet is 
érintő fejlesztési lehetőségek megvitatása, feltárása: 
 
- 2018. május 29.-én országos tanfelügyelet keretében vezetői ellenőrzésre került sor, 
melynek eredményéről az éves Munkatervben már részletesen írtam. 

A vezetői tanfelügyelet megállapításait figyelembe véve idén már  nagyobb figyelmet fordítottunk 
arra, hogy a differenciálás módszerét tudatosabban alkalmazzuk, írásban is megjelenjen a 
csoportnaplóban. Ennek sikerességét  már a decemberi  intézményi tanfelügyelet is  megállapította. 
Feladatunk a hatékonyabb munka érdekében a kollégákkal történő gyakori egyeztetés és a jó 
gyakorlatok gyűjtése.   
A gyermekcsoport fejlettségi szintjének ismeretében a tehetségígéretes illetve a felzárkóztatásra 
szoruló gyermekek egyéni foglalkozásairól írásbeli dokumentációt kell készítenünk a következő 
években. Ennek formáját közösen kell kidolgoznunk. 
A fejleszthető területek javítására a jogszabály szerint , a következő 5 év áll rendelkezésünkre. 

  
- Fél év múlva, 2018.dec. 20-án pedig országos szakmai tanfelügyelet keretében, az egész 
intézményt érintő ellenőrzésre került sor, melyet az OH (Oktatási Hivatal) által kijelölt  
szakértők végeztek. 
 

Az intézményi tanfelügyelet megállapításai: 

Kiemelkedő területek: 

„- Az intézmény operatív tervezése, a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja. A 

dokumentumokban nyomon követhető az óvoda gyermekképe, a személyiségük fejlesztése, 
mely igazolja azt a tudatosságot, mellyel az óvoda Pedagógiai programját megtervezték. A 

Pedagógiai Program megvalósítása során biztosított, hogy az intézmény a saját arculatának 

megfelelően működjön.  
- Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a gyermekek adottságainak, 

képességeinek megismerésére vonatkozó személyiség fejlesztési rendszer működik. 
 

- Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a pedagógiai 

programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból követhető. 
-  A különböző tevékenységek koherensek a terveződokumentumokkal.  

- Közösségi programok szervezése.  

- A szülők aktív részvétele a közösségfejlesztésben. A külső és belső programok szervezésében, 
a szülők, gyermekek, dolgozók aktivitása.  
- Hagyományok ápolása, gyermek ünnepélyek, rendezvények szervezése dicsérendő. 
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- Az óvodapedagógusok figyelemmel kísérik a gyermekek fejlődését, ezt fejlődési naplóban 
dokumentálják, és differenciált fejlesztésben részesítik őket. A dokumentumok egymással való 
koherenciája. 

- A megfigyelések eredményeinek dokumentálása, visszacsatolása a következő nevelési év 
dokumentumaiban. 

-  A nevelőközösség egyenletes terhelésének megvalósítása. 

- A nevelőközösség együttműködése, egymás segítése. 
- A kollektíva innovatív gondolkodásmódja.  

- SNI gyermekek megsegítése érdekében történő külsős szakemberekkel történő szoros és 
eredményes szakmai együttműködés, inkluzív nevelés iránti elkötelezettség.  
- Hatékony és eredményes kommunikáció intézményen belül és az intézmény partnereivel. 

- Az intézmény bekapcsolódása a települési közéletbe. 

 - Partneri elégedettségmérés eredményeinek visszacsatolása a tervező munkába. 
-  Partnerek elégedettsége az intézményben folyó szakmai munka iránt. 

-  Szoros és jól működő kapcsolatban vannak a családokkal, a gyerekek érdekében kooperatív 
viszonyban állnak. 

- Az intézmény számára fontos a hagyományok ápolása, újak teremtése. 

-  A pedagógusok aktív részvétele a továbbképzéseken. Megújulás igénye. Egymás segítése a 

munkában.  

 - Az óvoda vezetése támogatja az innovációt, kreatív gondolkodást, melyben a pedagógusok 

konstruktívan együttműködnek.  
- Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-

oktató munka humánerőforrás szükségletéről. 

- A Pedagógiai Program a jogszabályi és a tartalmi elvárásokkal szemben összhangban van. - 

Az alapdokumentumokban megfogalmazott tartalmak megvalósítása pontosan történik. 

-  Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi, ciklikusan 

értékeli.  

- Az intézményvezetés reálisan méri fel a lehetőségeket és a pedagógusok szakmai tudását. 

 - Innovatív kollégák segítik az elvárások megvalósítását, akár fejlesztő eszközök 
kidolgozásával is.  

- Terveik megvalósulását nyomon követik, nyilvánosak. 

- A tudatos tervezés és az eredményes megvalósítás következménye az óvoda elismertsége!” 

Fejleszthető területek: 

- A mérések eredményei és elemzése alapján a fejlődésükben lemaradt gyermekre valamint 
azokra, akik tehetségígéretesek, készüljön fejlesztési terv.  

- A fejlesztési tervek mellett mérőeszköz bevezetése, s ezen dokumentumokkal a fejlődési lapok 
kiegészítése. 

- A továbbképzési program-beiskolázási terv összehangolása a legfőbb dokumentumokban 

(Pedagógiai Program) megfogalmazott nevelési célokkal. 

- Más intézményekkel való szakmai együttműködés lehetőségeinek kialakítása, kihasználása. 
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Feladatunk, az ellenőrzések során megállapított kiemelkedő területetek tudatosítása és 
megőrzése mellett, a fejlesztési lehetőségek közös értelmezése, a fejlesztés irányainak 
kijelölése reményeink szerint a minőség további javulását eredményezik. Az intézményi 
önfejlesztési tervet a tanév második felében elkészítettük, amelynek aktuális feladatai 
bekerülnek majd a következő 5 év Éves munkaterveibe. 

Intézményi Önfejlesztési terv kezdő dátuma:  2019. február 18. 
Intézményi Önfejlesztési terv befejező dátuma:  2024. február 18. 
(Az ellenőrzés jegyzőkönyvének egy példánya és az Önfejlesztési terv az intézmény 
irattárában megtalálható és megtekinthető) 
 
 
2. A megújult óvoda belső tereinek alakítása, öltöztetése, a termek visszhangosságának 
csökkentése: 
A biztonságos, balesetmentes, családias légkör megteremtésével, a termek praktikus 
elrendezésével, a napirend megszervezésével, új szokások, szabályok kialakításával arra 
törekedtünk, hogy az újonnan érkező gyermekek zökkenőmentes beilleszkedését elősegítsük. 
Sajnos a felújítás során (valószínűleg a falburkolat eltávolítása és az alacsonyabb, új 
gyermekbútorok miatt) a csoportszoba zavaróan visszhangos lett. A gyermekek folyamatos 
lecsendesítése, halk beszédre ösztönzése sem volt elég hatásos, ezért egyrészt falburkolatot 
szereltettünk fel, másrészt kellemes, szemet nyugtató színű, zajszűrő függönyöket, lepleket 
helyeztünk el a térben, melyek a helyiségek esztétikus díszítését is szolgálták. Bár a 
visszhangosság teljesen így sem szűnt meg, de jelentősen javult a gyermekek komfortérzete.  
Az óvónők lelkiismeretes munkájának köszönhetően, folyamatosan megújuló, aktuális 
dekorációkkal, gyermekrajzokkal találkozhatott az ide betérő gyermek, szülő, tanfelügyelet és 
minősítő bizottság, mellyel tovább öregbítették óvodánk jó hírnevét. A beláthatóság ellen a 
gyermekmosdó ablakaira  és az öltözőre ablakfóliát helyeztünk. 

 

I. Pedagógiai folyamatok: tervezés, megvalósítás: 

Az éves munkaterv a stratégiai dokumentumok alapján készült (ONOAP, Pedagógiai 
Program), s erre épültek az óvónők tervei is, melyben a Pedagógiai Programunk idei 
módosításaira is hangsúlyozottan figyeltünk. 
 
Egészséges életmód alakítása terén fontos feladatként jelöltük meg:  
Az egészséges és biztonságos környezet megteremtését  és megőrzését, a környezettudatos 

magatartás megalapozását, a gyermekek gondozását, testi szükségleteik kielégítését, az egészséges 

életmód, a testápolás, a tisztálkodás, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, az étkezés 

megszervezését,a gyermekek mozgásigényének kielégítését, a mindennapi edzési lehetőségek 
biztosítását és a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítását szakemberek 

bevonásával. 

 
A biztonságos óvodai környezet megteremtése érdekében úgy az óvoda helyiségeiben, mint 
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az udvarán a veszélyessé vált játékokat leselejteztük (traktorok, kerékpárok). Az év közben 
meghibásodott játékokat, folyamatosan megjavíttattuk. (lengőhinta, hintaágy) Sajnos a 
közkedvelt/régebbi fa kisvonatot és fa mászókát meg kellett szűntetni, mert már nem volt 
egyik sem javítható. A nagy babaház teteje az utóbbi évben nagyon leromlott állapotba került. 
Bár  szerencsére nem balesetveszélyes, de az udvar esztétikáját nagyon rontja. Mivel nagy 
felületről van szó (nem olcsó) és a foltozgatásnak nem látom értelmét, a jövő évi 
költségvetésbe szeretnénk erre forrást igényelni. 

Arra törekedtünk, hogy a környezettudatos magatartást megalapozzuk és a gyakorlás során  
beépítsük mindennapjaikba. Ezért az alapos, szappanos kézmosáson túl jó példát mutattunk 
arra, hogy az energiával, a vízzel és a papírral takarékosan bánjanak. Április 27-én a Föld 
napjához kapcsolódó szemétszedő napon 2 óvodásunk is részt vett édesanyjával, részt vállalva 
ezzel a faluközösség életében is.  

A gondozási feladatok terén alaposan átgondolt szabályokat, szokásokat alakítottunk ki, 
figyelembe véve a csoportösszetételt, és a mosdó elosztását, berendezését, méretét. A 
gyerekek  lassan megtanulták a szappanadagoló használatát is. A napi életritmus 
megtervezésénél önállósági törekvéseikre alapozva igyekeztünk elegendő időt biztosítani a  
gondozási feladatok elvégzéséhez. A fejlődés SNI gyermekünk esetében látványosan 
tapasztalható. Ezeket  folyamatos ellenőrzéssel, szóbeli megerősítéssel, esetenkénti tevőleges 
segítségadással értük el. Örömmel mondhatjuk, hogy év végére a kicsik is szinte önállóan, kis 
segítséggel végezték a saját személyükkel kapcsolatos feladatokat. Az egészségmegőrzés, 
betegség megelőzés végett az étkezések alkalmával mindig ügyeltünk az ételallergiás vagy 
az arra hajlamos gyermekek étkezésére. Az új étkeztető által biztosított ételeket a gyermekek 
szívesen fogyasztották. Az eddig legtöbb ételt elutasító gyermekünk is alkalmanként 
megkóstolta az új ételeket.  A változatos étrend minőségének javulásával úgy érezzük, 
sikerült szinte minden gyermekünkkel elfogadtatni az új ízeket is.A vitaminokban és 
rostokban gazdag gyümölcsök és zöldségfélék fogyasztása napi szintű volt. Óvodánk udvarán 
termelt zöldségeket, gyümölcsöket is szívesen fogyasztották. 

A gyermekek mozgásigényének kielégítése a téli időszakban az alvós csoportszoba 
biztosította a mindennapi testedzést. Az alvás utáni minden napos testnevelést közös 
megegyezés alapján a délelőtti szervezett tevékenységek előtti mozgás váltotta fel. Emellett 
alvás után is biztosítunk lehetőséget egy kis frissítő futásra vagy tornára az ágyak elrakása 
után. Ügyeltünk a gyermekek helyes testtartására, szemüveges gyermekünk esetében a 
szemüveg folyamatos használatára, védelmére. A nyári időszakban biztosítva a szabad 
levegőn való mozgást, - szokásainkhoz híven-  szinte egész nap a szabadban tartózkodtunk.  
Nyár elején állt munkába az új óvónő is, aki amellett, hogy megismerkedett a csoporttal, a 
helyi szokásokkal, kedves ötleteivel új színt hozott az óvoda nyári életébe. 

A gyermekek balesetvédelmi oktatása az egyes alkalmaknak megfelelően megtörtént (pl.: 
kirándulások, óvodán belüli és kívüli foglalkozások, tevékenységek, kerti munka, ábrázoló 
tevékenységek, udvari játék), melyet a csoportnaplóban dokumentáltunk 

Rendszeres kapcsolatot tartottunk a védőnővel, orvossal. A vizsgálatok időpontját 
előzetesen egyeztettük, hogy a gyermekek napirendjét nagy mértékben ne zavarja meg. 
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A speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi-lelki nevelési feladatok ellátása 
érdekében igénybe vettük a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki 
Tagintézménye szakembereinek fejlesztő foglalkozásait. Sajnos gyógytestnevelő szakember 
hiányában elmaradtak a lúdtalp- és tartásjavító foglalkozások,  ezért a mindennapos 
testnevelésbe igyekeztünk minél több speciális gyakorlatot beiktatni,és a napi tevékenységek 
során is javítottuk a gyermekek testtartását. Heti egy-egy alkalommal logopédus foglalkozott 
gyermekeinkkel. Pöszeterápiás fejlesztésben 3 fő,  megkésett beszédfejlesztésben 2 fő és az 
SNI-s gyermekünk, beszédértés/észlelés fejlesztésben 3 fő részesült. Iskolára való felkészítés 
mozgásterápiával területen 4 fő vett részt mozgásfejlesztő szakember foglalkozásain. Ezeket a 
fejlesztő foglalkozásokat a szakemberek szűrővizsgálata előzte meg. Szeptember 6-án az 5. 
életévüket augusztus 31-ig betöltött gyermekek mozgásfejlettségét, szeptember 20-án a 
gyermekek részképességeinek szűrését végezték. A szűrő vizsgálatok eredményéről írásos 
tájékoztatást kaptak a szülők. 

Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés terén:  

A nevelőtestület által már jól ismert célok- feladatok, mint: a derűs, kiegyensúlyozott, 
szeretetteljes,  biztonságot árasztó légkör kialakítása, állandó értékrend, a másság 
elfogadására nevelés, a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak, szokás- és normarendszerének 
megalapozása, értékorientált közösségi nevelés mellett az ONOAP-ba (Országos 
Alapprogram) –s ez által a Ped. Programunkba is- bekerült a hagyományaink, ünnepeink 
ápolása mellett a nemzeti, és a keresztény kulturális értékek ápolása, mely kimondja, 
hogy mindez a nemzeti identitástudat, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való 
kötődés és megbecsülés alapja. 

Szerencsére az óvónői társadalom, mintegy ösztönösen érezve ezen értékek fontosságát, már 
jó ideje becsempészte az óvodai életbe a keresztyén tartalmakat. Óvodánkban is hagyománya 
van a karácsony és húsvét megünneplésének, s tudtuk, hogy a keresztyén vallás fontos  elemei 
nem fejthetőek le ezen ünnepekről, hiszen ezek európai kultúránk alapját képezik. Így 
valójában a most megfogalmazott szabályozás, csak szabad utat adott az eddig kialakult 
országos gyakorlatnak, így nekünk sem okozott nehézséget ezek magvalósítása.  
Nemzeti ünnepünk (Március 15. ) a gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelő 
megünneplése és a mesemondó nap során, az irodalmi és zenei anyag összeállításánál kiemelt 
figyelmet kaptak a magyarság történelmét feldolgozó mesék, rigmusok, mondókák, népi 
játékok, népszokások, néphagyományok, nemzeti jelképeink. Nagy hangsúlyt fektettünk a 
népzene, néptánc megismertetésére, gyakorlatba való beillesztésére. Közösségi 
rendezvényeinken magyar ruhában, vagy népies jellegű ruhákban léptünk fel. 

 Az első hetek legfontosabb feladatai a családias, harmonikus, derűs, kiegyensúlyozott, 
szeretetteljes és biztonságot árasztó légkör kialakítása mellett a zökkenőmentes szoktatás és 
beszoktatás volt. A kollégákkal előre egyeztetett szokás-és szabályrendszer kialakításával, 
tudatosításával, betartásával és betartatásával megkönnyítettük a közösségi együttélést.  
Folyamatosan, következetesen alakítottuk/módosítottuk a gyermekek óvodai életét, 
időbeosztását, napirendjét, melynek során figyelembe vettük a csoport életkori és nemek 
szerinti összetételét.  
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Óvodánkban a jól bevált „anyás” beszoktatás lehetőségével ebben az évben is hosszabb-
rövidebb ideig éltek a szülők. A bizalom minél előbbi kiépítése az új gyermekek 
zökkenőmentes beszoktatását segítette. Sajnos egy esetben ez a lehetőség inkább nehezítette a 
gyermek mielőbbi beilleszkedését. Gyakori betegsége (helytelen táplálkozás, gyenge 
immunrendszer, túl óvó szülői magatartás) miatt szinte egész évben szoktattuk. Tovább 
nehezítették a munkánkat az indokolatlanul túl fiatalon beadott (2 és fél évesek) 
beilleszkedési és az SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekünk magatartásbeli problémái. A 
csoportba való integrációja sikeres, de nem volt zökkenőmentes, a gyermek próbál 
beilleszkedni a közösségbe, már elfogadja a szabályokat, minden felnőttel sikerült bizalmas, 
közvetlen kapcsolatot kialakítani, az előforduló konfliktusok kezelésében lassan egyre inkább 
partnernek bizonyul.  
A csoporttal a másság elfogadtatása, tolerancia erősítése további feladatokat ró a 
nevelőtestületre. Ebben az óvoda dolgozói  követendő példát mutattak. 

Erkölcsi tulajdonságok terén sajnos eben a nevelési évben kevésbé volt jellemző a csoportra 
az önzetlenség, a segítőkészség, mint az előző években. Bár ezt némileg megindokolja az, 
hogy a csoport átlagéletkora is sokkal fiatalabb.  
Gyakran okozott nehézséget a játékeszközök birtoklása, a rakodás, közösségi feladatok 
teljesítése. Ösztönzésként „MEGDÍCSÉRTEK” táblát helyeztek ki az óvónők. Ide a 
segítőkész, ügyes, csoportért tevékenykedő, erkölcsileg jó példát mutató gyermekek jele 
kerülhetett ki. Minden esetben megindokoltuk a dicséret létjogosultságát, mellyel lassan-
lassan pozitív irányba sikerült formálni a gyermek személyiségét. 

A szocializáció és az értékorientált közösségi nevelés szempontjából meghatározó a közös 
élmények minőségének és mennyiségének biztosítása - amelyre ebben a nevelési évben 
számtalan lehetőség adódott. Sokat köszönhetünk a Celldömölki Népjóléti Szolgálat Család- 
és Gyermekjóléti Központjával közös pályázat programjainak, amely sok új közös élménnyel 
gazdagította gyermekeinket. Nemcsak az összetartozás érzését erősítették, de segítették, hogy 
a gyermekek könnyebben elfogadják a közösségi élet szokásait. A játék lehetőséget ad  a 
közösen átélt élmények felidézésére, újraélésére. Erre a jövőben a különböző motivációs 
lehetőségeket kihasználva (fényképek, videók nézegetése, beszélgetés stb.) még inkább 
törekednünk kell. 

Anyanyelvi nevelés, értelmi fejlesztés: 

Kommunikációs helyzetek teremtése során igyekeztünk minden gyermeket meghallgatni, de 
hangsúlyt fektettünk a beszédfegyelemre nevelésre is!  Egyre több a megkésett 
beszédfejlődésű gyermek, ezért a szakemberek fejlesztő munkája mellett, szakszerű 
útmutatásaik alapján fokozott figyelmet fordítottunk beszédük javítására. Gyermekeink 
nyitottak, év végére valamennyien bátran kommunikáltak egymással és a felnőttekkel. 
Pedagógus minősítésem alkalmával, (2018. november 13) a szakértők nevelőmunkánk és 
személyiségünk pozitívumaként értékelték ezt a nyitottságot. 

A tavalyi mesemondó nap pozitívan hatott a gyermekekre, hiszen szívesen mondtak rövid 
ismert vagy kitalált meséket, történeteket (pl. várakozás oldására, alvás előtt). Szívesen 
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hallgatták az óvónőktől és nézték videón a magyar népmese sorozat részeit is, melyet tavaly 
ajándékba kapott minden óvoda az államtól. A bábozás viszont sokkal kevésbé volt jellemző 
ebben a nevelési évben. Igaz, a legkisebb létszámú csoport az idén a nagycsoport volt, 
egyetlen leánnyal, mégis a bábozásban rejlő fejlesztési lehetőségek kiaknázására nagyobb 
hangsúlyt kell a jövőben fektetni. A gyermekek motiválására a személyes példaadás mellett  a  
bábkészlet felújítása és láthatóbb elhelyezése (bábtartó állvány) is segítségünkre lehet. 
Február 27-én a hagyományt folytatva a Nemzetközi Anyanyelvi Nap alkalmából 
Mesemondó nap keretében 4 nagy-és 3 középső csoportos gyermekünk jelentkezett saját 
maguk által kitalált, vagy a szülői segítséggel odahaza megtanult rövid mese, verses mese 
szöveghű vagy önálló előadásával. A mesemondók jutalmul emléklapot és tárgyi ajándékot 
kaptak feladatvállalásukért, bátorságukért, és az élmény nyújtásért. Célunk az olvasóvá 
nevelés mellett az anyanyelvi nevelés, a nemzeti identitástudat megalapozása volt.  
Idén is kaptunk színházjegyet az Ostffyasszonyfáért Alapítványtól, így színházi élményekben 
is részesülhettünk. 

Az óvodánkba járó logopédussal, fejlesztőpedagógussal folyamatosan kapcsolatban voltunk, 
jelzéseiket figyelembe vettük és beépítettük a nevelőmunkánkba. Sajnos a logopédusunkra 
ebben az évben több szülői panasz is érkezett. Néhány esetben nem sikerült hatékonyan 
javítani a beszédhibákat. A szakemberrel történt őszinte beszélgetés során kiderült, hogy 
magánéleti problémái miatt kevésbé volt motivált 

 

Ebben a nevelési évben is a gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre építve biztosítottuk a 
sokoldalú tapasztalatszerzést. (helyszíni foglalkozások, tevékenykedtetés, kísérletezés stb.) 
Kellő motivációval szinte minden esetben sikerült a szándékos figyelem, a kreativitás, 
emlékezet fejlesztése. Sok gyermekünk szorult buzdításra, bátorításra, mert egyedül nem 
merte megoldani a feladatokat, vagy feladta a próbálkozást. 

A szabad játékban rejlő fejlesztési lehetőségeket szem előtt tartva, olyan játékeszközöket, 
játszókuckókat biztosítottunk, amelyek a szabad kísérletezésre, tapasztalat szerzésre, 
probléma megoldásra, kreativitásra ösztönözte a gyermekeket. Mindehhez a lehető legtöbb 
időt biztosítottuk. Bátran kijelenthetjük, hogy gyermekeink kreativitása sokat fejlődött. Arra 
törekedtünk arra, hogy a gyermek önállóan, a javítás lehetőségét megkapva jöjjön rá a 
megoldásra.  

A differenciált képességfejlesztés írásbeli tervezésére minden óvónő próbált jobban figyelni, 
de még mindig nem elég hangsúlyosan. A jelenleg használt csoportnaplóba, helyhiány miatt 
nehéz is differenciáltan tervezni, ezért át kell gondolnunk a lehetőségeinket. Ez a következő 
évek feladata lesz. 

Kiemelt fejlesztési területként a Testi képességeken belül, a finommotorikus képességek 

fejlesztését jelöltük ki. 

Változatos ábrázolási eszközök segítségével, az ilyen jellegű tevékenységek gyakori 
felajánlásával,a különböző technikákkal, barkácsolási eszközök megismertetésével, gyakori 



10 
 

használatával a gyerekek kézügyessége sokat javult. A nagyobbak vonalvezetése, 
formaábrázolása egyre jobban fejlődött. Az iskolába menők finommotorikája alkalmassá vált 
az írásos tevékenységek elvégzésére, a kisebbek pedig egyre motiváltabbá váltak e 
tevékenységek iránt. Év végére szívesen és gyakran választottak játékidőben ábrázoló 
tevékenységet. Az óvoda előterében és a helyi műv. házban alkalmanként kiállított munkákon 
kívül az idén 6 gyermekünk rajzpályázaton is részt vett szép eredménnyel. Egy fő első, egy fő 
második két fő harmadik helyezést ért el.  Csőre Józsefné a nyugdíjba vonulása előtti 
felmentési idejét töltötte, mégis szívesen vállalta a gyermekek rajzpályázatra való 
felkészítését. Év közben kedvelt tevékenység volt a csoportban a konstrukciós és építő játék, 
amely a gyermekek finommotorikus képességét és kreativitását látványosan fejlesztette.   Az 
év végén készített mérések alapján a kitűzött célt sikerült megvalósítanunk. 

Az óvónők év végi beszámolói és mérései alapján a következő nevelési év kiemelt 
fejlesztési területei a következők lehetnek:  

Az erkölcsi nevelés: ezen belül különösen a segítőkészség, az együttérzés, önzetlenség, 
figyelmesség, valamint az udvariassági beszédformák, helyes konfliktuskezelési technikák 
tanítása.  
Az anyanyelvi nevelés: ezen belül a bábozás, továbbá egy sokkal tartalmasabb logopédiai 
fejlesztés mellett a szülők hatékonyabb bevonása a folyamatba 

II. Pedagógiai folyamatok- Ellenőrzés, érékelés: 
A Munkatervben meghatározottak szerint megtörténtek a belső ellenőrzések az intézményben: 

- A működés törvényessége – Gazdálkodás - Tanügyigazgatás  
- A működés feltételei – fizikai környezet 
- Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája 
 
Az év során az óvodai csoportnaplót, a felvételi és mulasztási naplót és a fejlődési naplókat 
folyamatosan, naprakészen vezették az óvónők. A nevelési feladatokat fél évente tervezték és 
értékelték a csoportnaplóban. 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) 
Folyamatos önellenőrzést is végeztem: pl. a Felvételi - előjegyzési napló, statisztikai adatok 
nyilvántartása, KIR- adatbázis naprakészsége, adatok ellenőrzése, törzskönyvi adatokkal való 
egyezése, szükség esetén azonnali javítást eszközölve. 
Mindhárom intézményegységben (óvoda, műv.ház, konyhák) tisztasági  és egyéb szúrópróba 
szerű ellenőrzésekre is sor került. Többszöri, szükségszerű ellenőrzést végeztem az iskolai 
melegítőkonyhán, a sorozatos szülői panaszok kivizsgálása végett. 

-  Gyermekek fejlettségének mérése-értékelése területeken 

Az óvónők év elején felmérték az új gyermekek fejlettségi szintjét. Ebben a megfigyelés, 
beszélgetés, játékos tevékenykedtetés, szülőkkel való beszélgetés módszerét használták. A 
gyermekek fejlesztését ez alapján végeztük. Az intézményben a gyermekek egyéni fejlődését 
folyamatosan követtük, melynek eredményeit az óvónők írásban is rögzítették az Egyéni 
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fejlődési naplókban. A tanfelügyeleti ellenőrök javaslatára ezeket a fejlődési naplókat az év 
folyamán fokozatosan, rövidebb, egyszerűbb és a szülők részére is érthetőbb Egyéni fejlődési 
naplókkal váltottuk ki.  Erre a dokumentációs rendszer egymáshoz való kapcsolódásának 
finomítása, koherenciájának megteremtése miatt volt szükség, mely jobban támogatja a 
gyermeki fejlődési utak kimutatását. 
A gyermekek fejlődéséről félévente tájékoztattuk a szülőket, megválaszolva kérdéseiket. Az 
egyéni fejlesztéseket általában a reggeli időszakban, vagy a spontán lehetőségeket 
kihasználva, játéktevékenységbe ágyazottan végeztük. A jövőben ezzel kapcsolatban fontos 
feladatunk lesz bizonyos esetekben az egyéni fejlesztési terv készítése, és a fejlesztések 
írásban történő dokumentálása, melyet az intézményi ellenőrzés is célként jelölt meg. 

Külső ellenőrzés:  
Ebben a nevelési évben két bizottság (pedagógus minősítő és tanfelügyeleti szakértői) tett 
látogatást óvodánkban. A megújult óvodában a megfelelő tárgyi feltételek mellett büszkén 
mondhatjuk el, hogy nevelőmunkánk is kitűnő értékelést kapott. 

1. Pedagógus minősítési eljárás ( Giczi J. né): 
A nevelési év első felére- november 13-ra tűzte ki az OH,  a PED. II. minősítésre beadott 
pedagógus portfólióm védését, mellyel egy napon  2 óvodai foglalkozásomat is  megtekintette 
a három fős minősítő bizottság. Mindennapos testnevelést és mese kezdeményezést terveztem 
erre a napra. A foglalkozások levezetése és szakmai elemzése után, digitális bemutató 
formájában kellett megvédenem és bemutatnom a szakmai életutamat, s válaszolnom a feltett 
kérdésekre.  
Szakmai életutam megkoronázásaként éltem meg ezt a napot, hiszen 100%-os minősítést és 
sok-sok dicséretet kaptam/kaptunk a szakértőktől. Ennek eredményeként 2019.01.01-től 
PED I-ből PED II. pedagógus fokozatba kerültem át. 
A minősítő bizottság külön pozitívumként emelte ki a gyermekek nyitottságát és 
fegyelmezettségét, amely tudjuk, hogy csakis a kollégákkal és a dajkával való szoros 
együttműködés, közös nevelési elvek alkalmazása következtében valósulhat meg. 
Mindezért őszinte köszönetemet fejezem ki mindkét kollégámnak és a dajkának 
egyaránt. 

2. Intézményi tanfelügyelet (ellenőrzöttek: óvoda nevelőtestülete) 
2018. december 20-án az Oktatási Hivatal még egy országos szakmai tanfelügyeletre jelölte ki 
intézményünket. Épp ezért az év első fele nagyon sok adminisztrációs feladatot rótt a 
pedagógusokra. (kötelező intézményi önértékelés elvégzése, önfejlesztési tervek készítése) 
A szakértők véleménye szerint gyermekeink nyitottak, érdeklődők, az intézmény 
otthonos, családias hangulatú, az óvoda dolgozói összehangolt munkáját tapasztalták. 
Az ellenőrzések eredményeit, javaslatait a testület megvitatta, s a jövőbeni munkájába beépíti. 
/A tanfelügyeleti megállapításokat e beszámoló 3. oldala részletesen tartalmazza./  
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III. Személyiség és közösségfejlesztés 

Kiemelt figyelmet –különleges bánásmódot -igénylő gyermekek ellátása, szociális 
hátrányainak enyhítése, a szülők részvétele a közösségfejlesztésben: 
 

Az ingyenes étkezési térítésre feljogosító szülői nyilatkozatokat az év elején, ill. az újonnan érkező 
gyermekek szüleitől év közben begyűjtöttük. Ez alapján az összes óvodáskorú gyermek 100%-os 
étkezési térítési díj támogatásban részesült. 
 

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 hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekünk, de folyamatosan figyelemmel kísértük az esetleges 
változásokat.  

Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermekünk 1 fő volt, aki a szakértői vélemény alapján a 
megkésett beszédfejlődésen kívül egyéb pszichés fejlődési zavarral is küzd. Az ő esetében 
intézményünknek biztosítania kell a fejlesztéstét az előírások szerint. Ezért a Vas Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága által kiadott felülvizsgálati szakértői 
vélemény alapján intenzív logopédiai és gyógypedagógiai fejlesztés történt. Az óvodában 
folyó logopédiai és fejlesztő foglalkozások kiegészítéseként a devecseri „FANNI HÁZ” -ban 
is szakember foglalkozott vele. Szülővel, szakemberrel gyakori konzultáció mellett segítettük 
fejlődését. Fejlesztése játékos formában, cselekedtetésekkel és mindennapi helyzetekbe 
ágyazva történt az egyéni fejlődési naplóban meghatározott módon. A gyermek fejlesztése 
érdekében az óvodapedagógusok, a gyógypedagógus, a logopédus összehangolt 
együttműködésére volt szükség. 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 gyermek: Óvodában tehetség ígéretekről beszélhetünk, akik egy-egy 
területen fejlettebbek voltak társaiknál. Őket ösztönöztük, motiváltuk, bátorítottuk, de nem 
erőltettük feleslegesen. Volt köztük, aki a mesemondásban tett tanúságot fejlett 
kifejezőképességről, vagy akinek mozgása harmonikus és összerendezett, esetenként művészi 
formában jelent meg (zenére táncos mozdulatok bemutatása, egyéni szerepeltetés 
ünnepélyeken való részvételkor). Az idén 6 gyermekünk vett részt rajzpályázaton szép 
sikerrel. 
A szülőket is bevontuk tehetségfejlesztő munkánkba a falu ill. az óvoda programjaira 
készülve, vagy a gyermekek támogatásában az otthoni gyakorlással. 

 

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 felmérés alapján ebben a 
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nevelési évben ilyen helyzetű gyermekek nem voltak. A felmérés eredményéről  tájékoztatást 
adtam a Celldömölki Népjóléti Szolgálatnál az SNI-s gyermekünk esetmegbeszélése 
alkalmával. 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.   

 Kitűzött céljaink közt szerepelt a családi nevelés erősítése, együttműködés kialakítása a 
családokkal, az esetleges segítségnyújtás a rászorultaknak, és együttműködés a különböző 
intézményekkel, szakemberekkel. Céljaink és feladataink elvégzése ennek 
figyelembevételével történt.  
A szülők a fogadó órákat az egyéni fejlődési naplók megtekintésére, azok megbeszélésére 
vették igénybe. A gyermekneveléssel kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket a mindennapos 
találkozások alkalmával beszéltük meg, illetve a kapcsolattartás egyéb fórumain (szülői 
értekezlet, családi nap). 

 Óvodánk részt vett a Celldömölki Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti 
Központja által készített - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetése- c. 
pályázat megvalósításában.  
A 2,5 évet felölelő pályázat záró évében  a következő programok valósultak meg 
óvodánkban: 
 
- szeptemberben a problémás helyzetek feltárása céljából közös esetmegbeszélés, 

-2018.szeptember 25-én  kirándulás a Veszprémi Állatkertbe,  

- 2018.október 3-án óvodánkban  megrendezett játékos sportvetélkedő, melyet Cordier Bálint 
testnevelő-edző vezetett. A tornamóka  az un. mozgáskotta módszere köré épült és Kulcsár 
Mihályné-féle mozgásterápiát is alkalmazzák.  

- 2018 október 17-én szociometria készítése a gyermekcsoportban, 

- 2018. november 7-én intézményünkben szervezett elöadás pedagógusoknak: „Autizmussal 
élő óvodások a többségi intézményben” címmel. Előadó Bárdosi Emőke gyógypedagógus-
autizmus szaktanácsadó. Erre az alkalomra meghívást kaptak a helyi ált.iskola és a csöngei 
óvoda pedagógusai a védőnő és óvodánkban hospitáló gyógypedagógiai hallgató is.  
     
- 2018. november 29-én Celldömölkön „Pelyhes-Kalandra fel „c. mozi előadás, 

-  2018. december 4-én részvétel a Gombolyag együttes gyermekkoncertjén,  

- 2018. december 14-én óvodánkban szervezett Kreatív kuckó c. kézműves foglalkozás, 

  -2019. január 24-én Celldömölkön „Cápi kapitány-Kalandra fel”c. mozi előadás,  

  -2019. február 14-én óvodánkban szervezett –Farsangi kézműves foglalkozás. 

- 2019. március 18-án a pályázat záró rendezvénye Celldömölkön, melyen többek között 
intézményvezetőként én is felkérést kaptam  a pályázat megvalósulásával kapcsolatos 
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értékelésre. A rendezvényen intézményünkből részt vett  a vezető mellett, Csőre J.né 
gyermek-és ifj.védelmi felelős és Molnárné Tóth Katalin SZM elnök. 

A kapcsolattartás a Népjóléti Szolgálat szakemberével, Radics Péter óvodai és iskolai 
szociális segítővel kéthetente 1 alkalommal tartott fogadó óra formájában folytatódik tovább. 

 

Óvodánk  szolgáltatásai 

- A celldömölki pedagógiai szakszolgálat óvodánkba kihelyezett fejlesztő foglalkozásai: 

Iskolára való felkészítés mozgásterápiával, beszédértés-észlelés:  
részt vett:  4 fő nagycsoportos  (Szalainé Pongrácz Andrea fejlesztő pedagógus) 

Logopédia: pöszeterápia: 3 fő nagycsoportos, megkésett beszédfejl. terápia: 1 fő középső és 1 
fő kiscsoportos , 1 fő SNI gyermek beszédfejlesztése. (Boldog Krisztina logopédus) 

A Pedagógiai Szakszolgálatok hete rendezvénysorozaton belül a Vas Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Celldömölki Tagintézményének szakemberei: Boldog Krisztina logopédus és 
Bögötiné Szilágyi Ágnes pszichológus szülői értekezlet keretében tartott előadást az 
iskolaérettségről, óvodába való beilleszkedés nehézségeiről áprilisban. 

 

A Szülői Közösség fórumai 

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

részt vettek: 

 

 éves munkaterv véleményezése 

 családi nap programjaiban való részvétel, megvendégelés, 

 jótékonysági vásár szervezése adventben 

 karácsonyfa díszítés közösen a pedagógusokkal 

 mikulás- húsvéti ajándékok készítése 

 aktív részvétel az óvoda/ÁMK összes nyilvános programján (farsang, anyák napja, 
falukarácsony, évzáró, szülői értekezletek) 

 farsangi SZM bál szervezésével komoly bevételt szereztek. 

 nyári kirándulás megszervezése és szülői kíséret biztosítása 
 (úti cél: Sopron-  Boszorkány meseösvény, Erzsébet-kert: játszótér, szabadtéri makett 
kiállítás.) 

 

IV. Eredményeink 

2019.09.01-én az iskolaköteles korú gyermekek száma:  5 fő, ebből 1 fő SNI gyermek, aki 
további egy évet tölt az óvodában, Egy gyermekünk iskolaérettségi vizsgálaton vett részt a 
szülők kezdeményezésére a gyermek koraszülöttségére és alvás- zavarára hivatkozva. A 
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vizsgálat eredménye alapján ő is még egy évet óvodai nevelésben marad,hogy kudarc nélkül 
kezdhesse meg az iskolát. 

 

Amire büszkék vagyunk: 

- Az intézményi tanfelügyeleti megállapítások számos kiemelkedő területet rögzítenek, 
melyekre jogosan lehetünk büszkék. 
/Ezeket e dokumentum 3. oldala részletesen tartalmazza!/ 

 

-  A Jánosházi Keresztény Családközösség Egyesület „Itt a nyár! Nyaral a család!”című 
rajzpályázatára 6 gyermekünk nevezett be. (4 nagy és 2 középső csoportos). Büszkén 
mondhatjuk, hogy egy gyermekünk első, egy 2. kettő 3. helyezést ért el. A gyerekeket Csőre 
Józsefné óvónő készítette fel. 

- Óvodánkban családias, nyitott, befogadó szemléletű nevelés folyik, gyermekeink 
viselkedése is ezt tükrözi. Szívesen járnak intézményünkbe, jól érzik magukat, nyitottak. 

- Gyermekeink a falu rendezvényein (Idősek napja, Falukarácsony) óvodánk hírnevét 
öregbítik a színvonalas szerepléssel. 

 - Szülőkkel való közvetlen, baráti, nyitott kapcsolat, tartalmas gyermekrendezvények és 
programok, szülők elégedettsége. (óvodai programok lebonyolításával kapcsolatban két 
alkalommal végeztünk  szülői elégedettség mérést)   
A mérés során nagyon sok pozitív véleményt fogalmaztak meg a szülők: 
Családi napunkkal kapcsolatban „pl.:Tetszett a családias, felszabadult légkör, a szülők, 
vendégek, óvodai dolgozók közötti jó beszélgetések, a programok sokszínűsége, a gyermekek 
színvonalas szereplése, amely az óvónők felkészítő munkáját tükrözte.” 

„Nagyon jók voltak a vetélkedők, nagy lelkesedéssel vettünk  részt  a játékokban. Olyan érzést 
keltett bennünk, mint amikor mi jártunk óvodába. Jellemző volt az összetartás, a 

csapatmunka.  A gyermekek „ boldogok  voltak.” 

Farsangi jelmezbállal kapcsolatban „Jól szervezett, vidám, tartalmas programok, családias 
légkör.” 
-„Tetszett a gyermekekhez való hozzáállás, a gyermekek műsora, az óvónők felkészítő 
munkája, bátor kiállása. Az óvoda minden dolgozója 100%-osan kivette részét minden 
feladatban. Hihetetlen összefogás és szeretet veszi körül a gyermekeket.” 

- Büszkék vagyunk továbbá arra is, hogy intézményünk  tárgyi felszereltsége és  szakmai 
felkészültsége révén megfelel más intézmények hallgatóinak szakmai gyakorlatára. (Mihácsi 
Eszter- gyógypedagógiai hallgató hospitálásai, Szabó Dorottya –Veszprémi Pannon Egyetem 
Neveléstudományi Intézet hallgatójának három napos szakmai gyakorlata) 
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V. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 
Pedagógus szakmai közösség, belső tudásmegosztás, információátadás: 
Óvodánkban szakmai munkaközösség a kis létszám miatt nem alakítható. Kis óvoda lévén 
közvetlen, személyes, napi kapcsolatban vagyunk egymással. Többcélú intézményként ebben 
az évben is számos speciális faladatot láttunk el közösen.  

Nevelésnélküli munkanapok 
A törvény által engedélyezett öt nevelés nélküli munkanapból  4-et vettünk igénybe 
meghatározott pedagógiai céllal.  
- Intézményi önértékelés elindítása,  felkészülés az intézményi tanfelügyeletre, 
 - belső tudásmegosztás : a pedagógus minősítés tapasztalatai  (Giczi J né) 
- az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatai, intézményi fejlesztési terv megvitatása, 
elfogadása,  
- Óvoda és bölcsőde látogatása Lukácsházán, a  Gyöngyház Óvodában. 

Nevelés nélküli napok alkalmával a szülőket legalább 7 nappal előbb tájékoztattuk a helyben 
szokásos módon. Szülői igény esetén - ezeken a napokon gyermek felügyeletet biztosítottunk. 

A dolgozók munka –és tűzvédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálata megtörtént. 
Májusban tűzriadó próbát tartottunk az óvodában: a „mentést” Horváth S.né óvónő  játékos 
formában, pánikkeltés nélkül, a kitűzött időn belül szervezetten és gyorsan levezette. 

 

VI. Az intézmény külső kapcsolatai 

Az intézmény legfontosabb partnereinek tájékoztatása, véleményezési lehetőségek 
biztosítása: 

Kapcsolat a szülőkkel: 
- Szülői értekezletek: Három volt ebben a nevelési évben: évnyitó-, illetve záró, amelyen a 
szülőket az intézmény éves munkatervének elfogadásán kívül általános, aktuális illetve a 
gyermeknevelés szempontjából őket is érintő kérdésekben előadás formájában is 
tájékoztattuk. Ezen kívül áprilisban egy rendkívüli szülői értekezleten, a Celldömölki 
Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei tartottak tájékoztatót.  

- Fogadó órát a szülők igényei szerint tartottunk. Ennek keretében történik a szülők 
félévenkénti tájékoztatása a gyermekek fejlődésének folyamatos, írásos nyomon követéséről. 

- A szülőket a faliújságon illetve a facebookon létrehozott zárt csoportban folyamatosan 
értesítettük az aktuális tudnivalókról. 
A szülők véleményét többször is kikértük a tájékoztatás mennyiségéről és minőségéről.  
(A munkaterv mellékleteként nagyon pozitív véleményt kaptunk az SZM részéről.) 

 - Az SZK anyagi támogatásával sikerült a tornaszerek bővítése. Az eszközöket- melyek 
nagyon hasznosak a szervezett mozgásos tevékenységek során- örömmel vették birtokba 
gyermekeink.  



17 
 

Hagyományos családi napunkat 2018. november 17-én, szombat délután tartottuk meg.  A 
„Harisnyás Pipik találkozója a gyerekekkel” címmel zenés, interaktív gyermekműsorral és   
játékos ügyességi vetélkedővel vártuk a családokat. A vendéglátás megszervezésében és 
lebonyolításban az SZK aktívan részt vett. 
 
Idén rendhagyó anyák napját tartottunk (május 2. és  3-án) Minden gyermek más-más 
időpontban,  saját maga, külön helyiségben köszöntötte édesanyját, nagymamáját.  Az 
anyukák az éppen jelen lévő óvónénitől is kaptak néhány kedves gondolatot. Bár a 
megszokott közös műsor és élmény elmaradt, ennek ellenére egy meghitt, személyesebb és 
bizalmasabb légkörben élvezhették az anyukák, nagymamák az alkalomhoz illően feldíszített 
helyiségekben gyermekük köszöntését, majd a közös megvendégelést. 

Kapcsolat az ÁMK Művelődési házával: 
A műv.ház, az  ÁMK tagintézményeként speciális élmények biztosításával segítette nevelési 
feladataink  megvalósítását. Az intézmény programszervezője (aki egyben óvónő) több olyan 
lehetőséget is kínált, ahol óvodás gyermekeink is részt vehettek. Pl.: játszóházi foglalkozások,  
kiállítások, könyvtárlátogatás, Falunap, szüreti felvonulás. Ezen kívül gyermekeink örömmel 
szerepeltek  a falu fontosabb eseményein. (Falukarácsony, Idősek napja) 
 

Kapcsolat a Népjóléti /Gyermekjóléti Szolgálattal: 
Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja rendszeresen tartotta a kapcsolatot a Gyermekjóléti 
Szolgálattal. Helyi megbízottja: Brucknerné Körmendi Katalin. Fogadóórája a Házirendben 
meghatározottak szerint kéthetente hétfői napokon volt. 

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:  
Jó a kapcsolatunk a szomszédos óvodával, az eddigi találkozások jó alapot adtak egymás 
megismerésére. Valójában ennek köszönhetjük, hogy a nyugdíjba vonuló óvónőnk helyére, 
örömmel választotta óvodánkat egyik Csöngén dolgozó óvodapedagógus. Egyéb esetben, már 
a körzetben is egyre súlyosbodó óvónő hiány miatt, kevés esélye van egy községi óvodának a 
megüresedett óvónői álláshelyek betöltésére. 

 Helyi általános iskolával: Az iskolai nyílt nap keretében, nagycsoportosainknak lehetősége 
volt az iskolai élet megismerésére, a tanulókkal és tanítókkal való találkozásra. A falu  
ünnepein való közös szereplések is  jó lehetőséget adtak egymás megismerésére.  

A hagyomány szerint az óvodapedagógusok készítették fel a leendő elsősöket a tanévnyitó 
ünnepségen való bemutatkozásra, rövid műsorral.  
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Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok : 
- Március 20-án Horváth Sné óvónő által megtartott nyílt nap keretében óvodásaink szülei 
betekinthettek az óvodai életbe, az itt folyó munkába, szervezett tevékenységekbe, játékba, 
gondozási feladatokba, hogy személyes tapasztalatot, információt szerezzenek gyermekük 
fejlettségéről. Egyik fontos célunk ezáltal a szülői ház és az intézmény nevelési elveinek 
közelítése, a gyermekek érdekében történő közös együttműködés. Ezt a lehetőséget 11 szülő 
vette igénybe, pozitív visszajelzést adva.  

- Leendő óvodásainkat és szüleiket pedig a beíratás napjain fogadtuk. Ekkor bepillantást 
nyerhettek az óvoda életébe és feltehették kérdéseiket az óvoda működésével, szokásaival  
kapcsolatban.  A lehetőségről  az érintettek  a falu/ intézmény hirdetőtábláin és a honlapon  
tájékozódhattak.  

A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok a védőnő aktív 
közreműködésével az egészségnevelési tervben foglaltak szerint rendben zajlottak. 
 
 
A nevelési év rendje:      
A nevelési év rendje a munkatervben meghatározott módon történt. Az óvodai élethez 
kapcsolódó ünnepek és programok a tervezett időpontokban kerültek megrendezésre. Ebben 
kivételt képezett a tavaszi szülőértekezlet, mely az influenza-járvány miatt egy későbbi 
időpontban került megrendezésre.  

 

VII.  A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI  

 
Tárgyi, infrastrukturális feltételeink: 

 Óvoda és melegítőkonyhája  
A tavalyi óvoda felújítás kivitelezője a nyár folyamán elvégezte a műszaki ellenőr által 
kifogásolt munkákat (szúnyoghálós ajtók javítása, előtér festése, ajtók beállítása)  
Megkönnyítette a munkánkat, hogy a gyermekek fejlesztő foglalkozásaihoz logopédiai szoba, 
a nevelőtestület számára pedig nevelői szoba áll rendelkezésre. 
A nyári takarítási szünetben megtörtént az óvoda nagytakarítása. 
Sajnos a sok betegszabadság miatt az eddigi 4-5 fő helyett, mindössze két óvodai dolgozó 
végezte el a munkát. Egyik héten pedig a műv. ház takarítónője segített be. 
 
Az intézményi költségvetési forrásból elsősorban szakmai anyagok vásárlására került sor. 
Alapítványi, szponzori, SZM és egyéb forrás felhasználásával bábszínházi előadást, 
fejlesztőjátékok beszerzését, a családi nap, nyári kirándulás, Mikulás, karácsony, farsang 
egyéb kiadásait, kézműves foglalkozások anyagköltségét fedeztük.  
Számos  kiránduláshoz és programhoz pedig ingyen jutottunk hozzá, a Népjóléti Szolgálat 
már említett „szociális segítő” pályázatából. 
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 Iskolai melegítőkonyha felújítása: 
~14 millió Ft-os pályázati támogatással megújult 2019 nyarán az iskolai melegítőkonyha és 
étkező belső tere. Az étkező közfalának megszűntetésével megnőtt a belső tér, amely 
kényelmesebb étkezést biztosít a tanulóknak. A pályázat, az akadálymentesítés, a 
melegítőkonyha és mellékhelyiségeinek járólapozása, festése, a tanulók WC helyiségeinek 
felújítása mellett, modern konyhai berendezések beszerzésére is lehetőséget adott, ami 
megkönnyíti az ott dolgozók munkáját. A munkálatok befejezése után a nagytakarítást a 
napközi dolgozója végezte el aug. utolsó napjaiban. Segítségére volt egy takarítónő,aki a 
felújítást végző cég alkalmazottja volt.  
  

 Művelődési ház és könyvtár: 
Eszközkészletünk egy nagyképernyős Samsung UHD TV –vel  és  egy HP színes 
nyomtatóval  gyarapodott. A  TV-vel és a wifi szolgáltatással  lehetőség nyílt  az 
élményszerű szórakozásra. Ezt két esetben vették igénybe az érdeklődők. (közösen 
labdarúgó mérkőzést néztek) A már évek óta rosszul működő udvari kandellábert és a 
nagyterem mennyezeti világítását megjavíttattuk. 

 
Személyi feltételeink: 

Az ÁMK jelenlegi közalkalmazotti létszáma: 7 fő. A tanév elején egy közfoglalkoztatott a 
napközikonyhán, decembertől 2 fő segítette a munkát.  
Átlagos napokon minden telephelyen a személyi ellátottság megfelelő.  Probléma a 
szabadságolások és egyéb hiányzások során jelentkezett az intézményben.  (3 fő hosszabb 
táppénze a nyáron egyszerre)  
A helyettesítések megoldását a konyhákon év közben szükség esetén nyugdíjas dolgozó 
bevonásával, az óvodai csoportban egymás helyettesítésével oldottuk meg.  

Ebben a tanévben Csőre Józsefné kollégánk 40 éves óvónői, közalkalmazotti 
munkaviszonya után nyugdíjba vonult. Április végéig dolgozott aktívan, a következő négy 
hónapban felmentési idejét töltötte. Augusztusban kifizetésre került számára, a Kjt.(törvény) 
szerinti kötelező juttatás, a 40 éves közalkalmazotti jogviszonyra járó jubileumi jutalom. 
Márti óvónéni beszámolójában így búcsúzott az intézménytől: „Negyven éves 

lelkiismerettel végzett munka után megköszönöm kollégáimnak, minden munkatársamnak az 

évek során felém irányuló segítőkészségét, barátságát, a jó közösséget, amelyben a munka 
terhei mellett is jó volt tevékenykedni, gyermekeket generációkon keresztül nevelni. Most a 

kezüket elengedve bízom benne, hogy lesz időm a kisunokám kezét fogni.” 

A május hónap a helyettesítések miatt nehéz volt számunkra, mert a műv.ház programjai és 
évzáróra való készülődés alatt egy óvónőre és a vezetőre hárultak a feladatok. Az új kolléga, 
Csupor Andrea óvodapedagógus 2019. június 1-től kezdte meg munkáját intézményünkben. 
Az eltelt két hónapban örömmel láttuk, hogy az új kolléga a  miénkkel azonos pedagógiai 
elveket vall, alkalmazkodó, érdeklődő, kezdeményező, s hamar megszerettette magát a 
gyermekekkel és felnőtt dolgozókkal egyaránt. Bízunk benne, hogy Márti óvónéni méltó 
utódja lesz az ostffyasszonyfai óvodában. Tudva, hogy több lehetőség közül választotta 
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óvodánkat, megkértem, hogy fogalmazza meg pár gondolatban a döntését. 
Az Ő írásbeli beszámolójából idézek az alábbiakban:   
„…Előtte Csöngén, a szomszédos faluban végeztem munkámat óvónőként,  s a döntésemet (a 
váltás tényét )önként, és jól átgondolva hoztam meg. A jövőt ebben az óvodában, és 

környezetben láttam, mind a fejlődés, mind a tanulás lehetőségét is egyben, ahol tárgyi 
felszereltségileg kiváló, teljesen felújított épületben, tapasztalt kollégák szimpatikus közege 

várt. Hisz az ember az élete jelentős részét a munkahelyén tölti, így az számomra nagyon 
fontos kritérium volt, hogy mi az, ami fogad engem? Az első találkozásoknál is éreztem már 
az elfogadást, a szeretetteljes megnyilvánulásaikban, a segítő szándékukban. Az intézmény jó 
hírben áll a környéken, s pozitív visszajelzéseket kaptam az ott dolgozó átutazó 

pedagógusoktól, fejlesztőktől, és intézményi (tanfelügyeleti) szinten is kiváló minősítést kapott. 
A nyári életbe kapcsolódtam be, ami nagyon jó alkalmat adott arra, hogy egy kicsit 

kötetlenebb formában ismerkedhessek meg a csoporttal, és a csoport szokásaival. Nagyon jó 

érzés volt, hogy szeretettel és nyitottan fogadtak a Kollégák, és a gyerekek is, így a 

beilleszkedésem közéjük zökkenőmentesen zajlott. Megfigyeléseim alapján a gyermekek 
ismerték, és betartották az udvari életre vonatkozó szabályokat is, tisztelettudóak voltak az 

őket körülvevő felnőttekkel, így egy jól működő közösségbe kaptam meghívást. A gyerekek 

többsége rendszeresen járt végig a nyári időszak alatt is, így szinte teljes létszámmal zártuk az 
utolsó napot, s ami nem mellékes balesetmentesen, jó kedvvel, pozitív élményekkel 

köszönhettünk el egymástól. 

                Várom az új nevelési évet, hogy együtt tudjuk tenni a jót, s biztosan tudom, hogy jól 

döntöttem! Itt a helyem…” (Tisztelettel: Csupor Andrea)      

 

Humán erőforrás fejlesztése 

Az intézményi Továbbképzési Tervben vázoltak miatt, egyetlen pedagógus sem volt 
kötelezett külső továbbképzés elvégzésére, de lehetősége van ezt kérni. Idén egyik pedagógus 
sem kérte az éves beiskolázási tervbe való felvételét. 

Belső tudásmegosztásra azonban sor került általam, amikor a pedagógus minősítési eljárás 
után  beszámoltam a nevelőtestületnek tapasztalataimról, szakmai életutamról és a jövőbeli 
terveimről. 
  

VIII. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott 
elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való 
megfelelés 
 

A Magyar Közlöny 2018. július 25-én megjelent számában informálódhattunk az ÓNOAP  
változásairól, melynek bevezetése 2018.szeptember 1-től vált kötelezővé. A helyi pedagógiai 
programunkba bekerült módosításokat a nevelőtestület megvitatta, értelmezte és elfogadta. A 
módosított PP nyilvános és több helyen is hozzáférhető.(vezetői iroda, honlap, KIR)  
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Az ebben megfogalmazott céljainkat, a nevelés tervezése során lebontottuk a féléves nevelési 
tervekbe és a heti tevékenység tervekbe. Ez alapján pedig beillesztettük a napi munkába. 

 

Az ÁMK Művelődési háza 

- A  művelődési ház főbb szervezői feladatait 12,5  órában továbbra is egyik óvodapedagógus 
kolléga látta el. Beszámolóját a csatolt  I. sz.melléklet tartalmazza. 

Melléklet: MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2018/19. évi  BESZÁMOLÓJA  (Horváth Sándorné ) 

 

Legitimációs eljárás 
 

Nevelőtestület nevében 
 

…………………………………………… 
XY 

aláírás 

 
Alkalmazotti közösség nevében 

 
………………………………………. 

XY 
aláírás 

Szülői szervezet nevében 
 

………………………………………. 
XY 

aláírás 

Fenntartó nevében 
 

………………………………………. 
XY 

aláírás 
 

 

Ostffyasszonyfa, 2019. augusztus 18.                              …………………………….. 
      / Giczi Józsefné /             
        ÁMK igazgató                
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I. számú MELLÉKLET 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2018/19. évi  BESZÁMOLÓJA 

 

ÁMK keretein belül a műv.ház programjainak megszervezésével, előkészítésével és lebonyolításával, 
dekorálásával kapcsolatos feladatait, valamint a szerda és szombat esti nyitva tartását látom el heti 

12,5 órában. Rendezvényeinkről rendszeresen fényképekkel dokumentált beszámolót készítek. 
Sajnos ebben az évben már nem volt lehetőség kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására, így 
minden adminisztrációs feladat rám hárult. 

Könyvtár: a könyvtáros személyében nem történt változás. Nyitva tartás: szerdai és pénteki napokon: 

15.00-18.00 óra 

Művelődési Ház nyitva tartási ideje:  

h-p:    8.00-12.00 óra 

        13.00-16.00 óra 

sze:  17.00-20.00 óra 

szo.:18.00-21.00 óra 

Pénteki napokon napközben a művelődési ház programszervezésével kapcsolatos teendőket, 
adminisztrációt, egyes programokra való felkészülést stb…végeztem. 

- Tárgyi feltételek: A programok színvonalasabb lebonyolítása érdekében szükségessé vált a 

hangtechnika fejlesztése.  Nagyobb rendezvényeink hangosítása hozzáértő technikus nélkül mindig 
nagy probléma, ezért fontosnak tartanám egy megbízási díjjal történő hozzáértő technikus 
alkalmankénti foglalkoztatását. Eszközkészletünk egy Samsung UHD TV –vel gyarapodott. Ezáltal az 

ingyenes Wifi-Free és wifi szolgáltatásnak köszönhetően lehetőség van az élményszerű szórakozásra. 
Ezt két esetben vették igénybe az érdeklődők. Fontos lenne a TV-nek egy állandó hely kijelölése és 

biztonságos tárolása. A dokumentációk irodában történő nyomtatására egy HP színes nyomtatóval 
egészült ki számítástechnikai eszközkészletünk. Bútorzat is kiegészítésre szorul. Emellett a jövőben a 
nehezen mozgatható, és eléggé megrongálódott régi paravánok cseréjét is fontosnak tartanám. A 

már évek óta hiányosan működő kandellábert és a nagyterem mennyezeti világítását megjavíttattuk. 

- Kulturális és szórakoztató rendezvényeinket részben programszervezői minőségben szervezem, 

részben a fenntartó illetve az intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek kezdeményezésével 

valósítjuk meg.  

Célunk, hogy a településünkön élők kulturális és szabadidős programjainak szervezését biztosítsuk, a 
magyar nemzeti kultúra hagyományait megismertessük, átörökítsük, értéket közvetítsünk a helyi 

lakosok, kicsik és nagyok számára egyaránt. 
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A munkatervben feltűntetett programok mellett előre be nem tervezett programunk is volt. Ezek 
koordinálása, leszervezése, megvalósítása problémamentesen zajlott. A nem intézményünk által 

szervezett rendezvények esetében az alábbi feladatokban nyújtunk segítséget: hely biztosítása - 

teremrendezés - meghívók, plakátok készítése és sokszorosítása – igény szerint segítség a 

szervezésben és a rendezvény lebonyolításában - hangosítás – műsorvezetés. 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeiről szóló rendelet értelmében az ÁMK vezetővel együtt elkészítettük a szolgáltatási 

tervet. Az éves munkaterv az intézmény előterében kifüggesztésre került, így nyomon követhetőek az 
érdeklődők számára az egyes programok és azok időpontjai.  

- Művelődési közösségek, civil szervezetek, klubok, öntevékeny művészeti csoportok, szakkörök : 

Citerazenekar és népdalkör  

Nyugdíjas klub,  

Baba-mama klub,  

Vöröskereszt 

gyermek show-tánc  oktatás,  

Zumba 

Az intézményben zajlanak az iskola testnevelés órái, sport és művészeti szakkörének foglalkozásai, 
valamint a néptánc oktatás is. 

Kiállítótermeink (Petőfi Emlékszoba, Hadifogoly temetős állandó kiállítások) a látogatók 
rendelkezésére álltak az év folyamán is. 
Véradás 3 alkalommal volt. 
A rendezvények mellett gyűléseknek, egyre gyakoribb esetekben családi eseményeknek 
(esküvő, halotti tor), osztálytalálkozóknak is helyet biztosítottunk, ezen kívül itt tartja fogadó 
óráját a falugazdász és népjóléti szolgálat munkatársa is. 

Programjaink megszervezésekor ebben az évben is éltünk a Szombathelyi BDK 
olvasásnépszerűsítő programjának lehetőségével, melyekről szintén jelenléti íves és fényképes 
elszámolást készítek. 

Programjaink időrendi sorrendben: 

2018. július 27 – Nyugdíjas klub kirándulása 
 
2018. szeptember 3 - Baba-mama klub 
 
2018. szeptember 16 - Evangélikus tanévnyitó és családi nap 
 
2018. szeptember 19 - Indonéziai úti- és élménybeszámoló 
 
2018. szeptember 29 - Szüreti rendezvény 

2018. október 7 - Idősek napja 



24 
 

2018.október 10 - Svájci élet egy jógaoktató szemével 

2018. október 15- Baba-mama klub 

2018. október 17- Könyvbemutató 

2018. október 19- Ünnepség az 1956-os forradalom emlékére 

2018.október 24- Nyelvünk titkai előadás 

2018. október 31- Halottak napi megemlékezés 

2018. november 19- Baba-mama klub 

2018. december 2- ADVENT FÉNYEI – Advent 1. vasárnapja 

2018. december 9- ADVENT FÉNYEI - ADVENT 2. GYERTYAGYÚJTÁS 

2018. december 16- ADVENT FÉNYEI, ADVENT 3. VASÁRNAPJA 

2018. december 21 - ADVENT 4. VASÁRNAPJA, FALUKARÁCSONY 

2019. február 9 - Evangélikus gyülekezeti farsangi délután 

2019. február 17 - Amatőr asztali tenisz verseny 

2019. február 23 - Honismereti előadás - Dr. Ajkay Zoltán honvédorvos tábornok  

I. világháborús naplójáról  

2019. március 9 - NŐNAPI ünnepség 

2019. március 14 - Ünnepség az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére 

2019. március 25 - Baba-mama klub 

2019. március 28 - Petőfi komplex irodalmi és történelmi verseny 

2019. április 27 - Szemétszedő nap 
2019. május 11 – Tavaszköszöntő est 

2019. május 17 - Soltis Színház előadása: A mindentlátó királylány 

2019. május 22. - Baba-mama klub 

2019. május 31 - Weöres Sándor versmondó verseny 

2019. június 1 – Falunap 
 
2019. július 12. Nyugdíjas kirándulás 

2019.augusztus 19. Az államalapítás ünnepe, kitüntetések átadása: 

Posztomusz Díszpolgári kitüntetés (Dr. Mesterházy Gábor) és Ostffyasszonyfáért érdemérem 
(Gregorich Ferenc és Eőry József) 

A művelődési ház adott helyet az iskola tanévnyitó és tanévzáró, valamint az óvoda évzáró 
ünnepélyének is. 
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Partnereink: 

- Óvoda 

Az ÁMK tagintézményeként az óvodával való kapcsolattartás célja a nevelési feladatok sokoldalú 

megvalósításának elősegítése. Mindezekben úgy érzem, maximálisan partnerek vagyunk. 

- Fenntartó: Az intézményt az ÁMK igazgató képviseli, de alkalmanként személyesen is egyeztetem az 

egyes programokat. 

- Iskola: kapcsolatunk jónak mondható. Az együttműködés alapja a kölcsönös segítés, kommunikáció. 
Az iskola tanulói aktív szereplői közösségi rendezvényeinknek. Ezen kívül a művelődési házban 
zajlanak az iskola testnevelés órái, sport és művészeti szakkörének foglalkozásai, a néptánc oktatás, 
és a legtöbb iskolai rendezvény is. 

A művelődési ház önálló bevételeinek nagy része az egyes helyiségek bérbeadásából származik, 

elsősorban vásárok megtartása céljából. A falu lakói ingyenesen használhatják az intézmény 
helyiségeit. 

 

Ostffyasszonyfa, 2019. július 15. 

 

                                                                                      Horváth Sándorné 

                                                                                     óvónő/műv. szervező 
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