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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 ÉSINFORMÁCIÓK,
MELYEK MEGALAPOZZÁK AZ ÉVES MUNKATERV ÉRTÉKELÉSÉT

Sorsz.

A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai

Mutató
2020.09.-01.

Mutató
2021.08.31.

Gyermeklétszám adatok
1.

Óvodai csoportok száma (vegyes csoport)

1

1

2.

2020/21 évben új felvételt nyert gyermekek
száma

5

7

3.

Összesen óvodát igénybe vevő gyermekek száma

22

24

4.

Év közben óvodánkból kiíratott gyermekek
száma
Életkor szerinti megoszlás- 1 vegyes csoportban

5.

3 éven aluli

1

0

6.

3 éves

8

3

7.

4 éves

4

8

8.

5 éves

6

4

9.

6 év feletti

3

6

10.

7 éves

0

3

11.

A 2021/2022. tanévre iskolába felvételt nyert
gyermekek száma (óvodánkból távozó)

12.

A 2021/22. évre újonnan felvett gyermekek
száma: (+ a felvétel egész évben folyamatos)

7

13.

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1

1

14.

HH gyermekek száma

0

0

15.

HHH gyermekek száma

0

0

16.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek száma

0

0

17.

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

14

18.

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

5

6

2

9

Sorsz.

A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai

Mutató
2020.09.-01.

Mutató
2021.08.31.

19.

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

3

3

20.

Teljes áron étkező

1

1

21.

Gyermekét egyedül nevelő szülő

2

2

22.

Beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral
küzdő gyermekek száma

0

0

23.

Veszélyeztetett gyermekek száma

0

0

24.

A nevelésbe vett gyermekek száma

2

2

25.

Félnapos óvodás/főétkezést vagy étkezést nem
igénylő gyermekek száma

4

1

26.

Speciális étrendet igénylő gyermekek száma

0

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 2020/2021-es
nevelési év munkatervét, az óvónők /a gyermekvédelmi felelős és a művelődési ház
szervezői feladatait ellátó kolléganők beszámolóját,illetve a nevelési évben
ellenőrzéseim során 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, a többször módosított Pedagógiai –Művelődési Programunk
szerint végeztük.

Az elmúlt nevelési év kiemelt feladatai voltak:
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND
KIALAKÍTÁSA ÉS SZIGORÚ BETARTÁSA ÉS BETARTATÁSA AZ
INTÉZMÉNY HASZNÁLÓKKAL:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) intézkedési tervet adott ki a köznevelési
intézményekben - a járványügyi készenlét idején - alkalmazandó eljárásrend kialakításáról.
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Sajnos e dokumentum elsősorban az iskolákra koncentrált és kevéssé foglalkozik az
óvodákkal, így számos kérdés nyitott maradt számunkra.
Pl. a védőtávolság betartása a gyermekek között, a gyerekek elkülönítése több csoportra,
teljesen életszerűtlen és kivitelezhetetlen az óvodákban, ezért az óvodavezetők egy csoportja
állásfoglalást kért az Oktatási Hivataltól. Az OH válaszai és a kiadott intézkedési terv
alapján:
Helyi intézkedési tervet készítettem, amelyben részleteztem:
az intézmény látogatásával kapcsolatos intézkedéseket,
betartandó szabályokat,
a hiányzások kezelését,
teendőket a megbetegedések idején,
Szeptember 22-től pedig kiegészült a kötelező reggeli testhőmérséklet méréssel, amelyet
egész nevelési évben folytattunk.
Ez alapján alakítottam ki a gyakorlatot óvodánkban, amit megosztottam minden dolgozóval
és a szülőkkel is. Ezek betartását folyamatosan ellenőriztem.
Az első félévben sikerült is a védekezés, nem történt fertőzés annak ellenére, hogy több
szülő is megbetegedett Covidban.
A nevelési év második felében az EMMI 17/2021. (III.5.)határozata : a köznevelési
intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről kimondja, hogy az
óvodákban 2021. március 8-tól- április 7-ig rendkívüli szünetet rendel el. Melyet később
április 19-ig meghosszabbítottak.
A rendelkezésnek megfelelően április 12-től ügyletet tartottunk óvodánkban is, melyet
két gyermek vett igénybe.
Sajnos a mi óvodánkat az országos lezárások előtt egy héttel le kellett zárni, mert a felnőtt
dolgozók közül szinte egy időben hárman is Covid fertőzöttek lettünk.(mindkét óvónő és
dajka is) Ezért az Oktatási Hivatal 2021. március 2-től rendkívüli szünetet rendelt el
óvodánkban.
Vezetőként, munkáltatói jogkörömben eljárva„Intézményvezetői rendelkezés különleges
jogrend idejére”címmel készítettem rendeletet még tavaly, amely tartalmazta többek között a
rendkívüli szünet idejére elrendelt szabadságok időarányos kiadását minden hónapban,és az
otthoni munkavégzés/ (akinél ez lehetséges) pl. óvónők esetében fejlesztési tervek készítése,
szülőkkel való kapcsolattartás különféle formáit, a technikai dolgozók esetében pedig az
átirányítást más munkaterületre, a fenntartó döntése alapján.
Mivel 1 héttel később az óvodakonyhán dolgozó konyhavezető is beteg lett, és így már az
összes óvodai dolgozó táppénzen volt, rájuk csak rövid időre vonatkozott ez.
(Beadtuk igényünket a 100%-os táppénre foglalkozási megbetegedés címén, - ahogy más
óvodákban is- melyre sajnos a mai napig nem kaptunk sem elutasító, sem elfogadó választ az
illetékes szervektől.)
Az iskolai napközikonyhán dolgozó konyhavezető és közfoglalkoztatott azonban ez
alapján dolgozott. Ők végezték el az óvoda fertőtlenítő nagytakarítását ez idő alatt, ezt
követően pedig a polgármester asszony irányítása alatt a művelődési házunkban takarítottak,
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hiszen ott 2021. február 1-től felmondott a takarítónő, s helyette nem vettünk fel senkit a
műv.ház bezárása miatt.
INTÉZMÉNY ÁTSZERVEZÉS
A tanév végén Ostffyasszonyfa Önkormányzata az intézmény átszervezéséről döntött, s
nyáron az alapító okiratunkat módosította. Ezzel a hosszú ideje működő ÁMK
megszűnt, a művelődési ház közösségi színtérként fog működni és az önkormányzat
közvetlen irányítása alá kerül 2021. szeptember 1-től.
Az óvoda, az Ady E. utcai telephelyen működő (iskolai) melegítőkonyhával együtt
működik tovább: OSTFFYASSZONYFAI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA néven.
A nyári szünetben átdolgoztam az átszervezéssel megváltozó dokumentumokat: Szervezeti és
Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program,HIT (Honvédelmi Intézkedési
Terv) …stb. Ebből az elsőt az önkormányzatnak is véleményeznie kell. Ezt augusztus végén
eljuttattam a polgármester asszonyhoz.
A névváltozásról az intézménnyel kapcsolatban állókat, a közüzemi és egyéb szolgáltatókat
értesítettük. Ebben a gazdasági vezetőnk volt segítségemre.
INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV AKTUÁLIS FELADATAI
A szakfelügyeleti ellenőrzések során megállapított kiemelkedő területeteket új kollégám
megismerte. Afejlesztési lehetőségek közös irányainak kijelölése és az együttműködés volt
a feladatunk.
Intézményi Önfejlesztési terv befejező dátuma:
2024. február 18.
1. Feladat:

A tehetséges vagy részképesség zavarral küzdő
gyermekek számára egyéni fejlesztési terv készítése

Az SNI gyermekünknek és a visszamaradt nagycsoportosaink részére egyéni fejlesztési tervet
készítettünk. S ez alapján történt a fejlesztésük.
Mérőeszköz bevezetése és ezekkel a
fejlődési lapok kiegészítése

2. Feladat:

Mérőeszközök gyűjtése, ötletbörze után kiválasztottuk a megfelelőnek ítélt mérőeszközöket,s
ezek használatát bevezettük.
Más intézményekkel való szakmai
együttműködés.

3. Feladat:

A vírushelyzet miatt ez idén is – nagy bánatunkra- teljesen meghiúsult.
4. Feladat:

A továbbképzési program-beiskolázási terv
összehangolása a legfőbb dokumentumokban (Ped.
Pr.) megfogalmazott célokkal.
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A Továbbképzési Program összehangolása a Ped. Programmal a személyi változások miatt
nem volt releváns. Az új kolléga és a vezető is életkoruk miatt nem kötelezettek
továbbképzésre (új kollégámnak megvan a 7 évente kötelező 120 óra, jómagam pedig a
pedagógus szakvizsga után 7 évre mentesültem ez alól.) Továbbá életkorunk miatt is
mindketten mentesültünk volna a továbbképzések alól.
/ A Továbbképzési Program sarkalatos eleme az lehetne a későbbiekben, ha fel tudnánk venni
olyan fiatal óvónőt, akinek van már min. 2 év gyakorlata (Ped. I. be van besorolva) és
hajlandó megszerezni a (2 éves) közoktatás-vezetői pedagógus szakvizsgát, vagy már megvan
neki. Jelenleg ezek a feltételei annak, hogy nyugdíjazásom után azonnal a helyemre tudjon
lépni valaki./
AZ NKTV. 2019. ÉVI MÓDOSÍTÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE AZ ÚJ KOLLÉGÁVAL, BEILLESZTÉSE A NAPI
GYAKORLATBA:
A törvényi változásokat közösen értelmeztük és a gyakorlatba bevezettük:
(nagy vonalakban az alábbiakat)

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely
a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti
fel.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A
gyermek ez alól, a szülő -tárgyév május 25. napjáig beadott- kérelmérefelmentést kaphat, ha
a családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A nevelési-oktatási intézményben nyújtott szociális szolgáltatás során eljáró óvodai és iskolai
szociális segítő a gyermekkel, tanulóval közvetlenül foglalkozik.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik.
A szülő felmentési kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést
engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői
bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló
határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét
javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.
AZ ÚJ ÓVÓNŐ BEILLESZKEDÉSÉNEK SEGÍTÉSE, HAGYOMÁNYAINK ÁTÖRÖKÍTÉSE, AZ INTÉZMÉNY
JÖVŐKÉPÉNEK KIALAKÍTÁSA KÖZÖS GONDOLKODÁSSAL, NEVELŐMUNKÁNK
ÖSSZEHANGOLÁSA:

Fontosnak tartottam, hogy az elmúlt évtizedek jó gyakorlatai, óvodánk hagyományai
megmaradjanak, amellett, hogy az új kolléga pedagógiai szabadsága is érvényre jusson.
2020.júl. 01-től új óvodapedagógust vettünk felFöldiné Csóka Mária személyében, akinek
a 2020-21-es év volt itt az első teljes tanéve.
A személyi feltételekben való változás zökkenőmentességét elősegítette, a nyári életben
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megtörtént az ismerkedés Baba óvónéni részéről. Az új pedagógus kolléga beilleszkedése
sikeres volt. Munkánkat az együttnevelés, a közös célok elérése érdekében történő
együttműködés jellemezte. Elfogadta az eddig bevált szokás- és szabályrendszerünket, nyitott
volt javaslataimra, emellett ő maga is vezetett be új szokásokat, lelkiismeretesen ellátta a
rábízott csoportfeladatokat, újító ötleteit szívesen fogadtuk. Szeretetteljes, határozott és
következetesen nevelő pedagógus, akivel öröm volt a közös munka. Nagyszerű montessoris
fejlesztő eszközöket és ízléses dekorációkat hozott magával régebbi munkahelyéről. Szívesen
díszítette az óvodánkat, hamar magáénak érezve azt.
Régi óvónő kollégánk (Horváth Sándorné) 40 éves közalkalmazotti munkaviszonya után
nyugdíjba vonult. 2020.08.14-től 2020.12.14-ig a felmentési idejének azon részét töltötte,
amelyben már nem kellett dolgoznia. Ezzel a nevelési év elejétől egy heti 16 órás (fél)
óvónő és egy részmunkaidős kulturális szervező hiánya lépett fel az ÁMK-ban. Az ÁMK
vezetése sok plusz feladattal jár, (műv.ház, konyhák, óvoda) amit a gyermekcsoportból nem
lehet intézni. Az óvónő hiány problémája ma már nagyon sok óvodát érint az országban,
kisóvodákat még inkább, az ÁMK- t pedig hatványozottan. Kormányunk a súlyos óvónő
hiányra a következő megoldást találta: 2020. 08.30-án kiadta a 417/2020-as
Kormányrendeletet, mely szeptember 1-től életbe is lépett. Eszerint: „Ha az óvoda reggel
8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola előkészítő vagy más,
kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek
felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy
is elláthatja. (pl. dajka v. pedagógiai asszisztens)
Továbbá hatályon kívül helyezték az óvónők napi 2 óra átfedési idejét.(ez azt jelenti, hogy
az udvari játszótéren, a legveszélyesebb időszakban is csak 1 óvónő van jelen, így a
dajka jelenléte nélkülözhetetlen)
Mivel egy dajkánk van, aki egyben takarító is, csak altatási időben tudtuk bevonni Őt a
gyerekek önálló felügyeletébe. A kifizetetlen túlórák csökkentése érdekében az óvoda fél
órával korábbi napi bezárását javasoltuk a fenntartónak. A döntés megszületése után, 2020.
december 1-től az óvoda nyitvatartása napi 9 és ½ órára módosult. (6.30 – 16.00-ig)
A szülői értekezlet alkalmával ezt a lehetőséget előzőleg megtárgyaltuk, az átállás
zökkenőmentes volt.
MUNKATÁRSAKTÓL BÚCSÚZTUNK:

Az évzárónkon , -melyet 2021.06.05-én tartottunk az óvoda udvarán- a nagycsoportosok
búcsúztatása mellett elbúcsúztunk Mátis Lászlóné Zsuzsi nénitől, aki 31 évig dolgozott
az intézményben élelmezésvezetőként, később az óvodakonyha vezetőjeként és az
iskolai-óvodai étkeztetés adminisztrátoraként.
2021. január 21-én töltötte utolsó munkanapját az óvodában. A gyermekcsoporttal ekkor
elbúcsúztunk tőle, majd a nyugdíjas búcsúztatójára 2021. augusztus 28-án került sor.
Helyére pályázat útján: Kovács Józsefné helyi lakos kapott megbízást a feladatra.
A 2020-ban 40 éves szolgálattal nyugdíjba vonuló kollégánkat Horváth Sándorné óvónőt
és a műv.ház vezetőjét - a Covid lezárások miatt, kicsit később- szintén
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2021.augusztusban búcsúztattuk el - méltó módon- a jelenlegi és régi munkatársakkal.
Az önkormányzat nevében Mihátsiné Dózsa Hajnalka polgármester mondott köszönetet a
falu érdekében végzett áldozatos munkájukért.
2021.02.01-től Szelesteyné Kolonics Tímea, aki a műv. házunk takarítását végezte
– 2 év 5 hónap munkaviszony után – felmondott. Megköszönve munkáját, őt is
elengedtem.

I. Pedagógiai folyamatok: tervezés, megvalósítás eredményei:



Az éves munkaterv és a megvalósítás dokumentumai (óvónők tervei) összhangban
legyenek a stratégiai dokumentumokkal.
A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év
tervezése

Az év során az Óvodai csoportnaplót, valamint a Felvételi és mulasztási naplót
folyamatosan, naprakészen vezettük, tekintettel arra, hogy a nevelési feladatok, mind a
fejlődést elősegítő tartalmak –tevékenységben megvalósuló tanulás- tervezése összhangban
legyen az intézmény működését szabályozó dokumentumokkal. Nevelésünkben maximálisan
érvényesült az óvoda értékrendje, az itt dolgozó felnőttek példamutató szerepének
közvetítésével. Nevelési feladatainkat fél évre, a szervezési feladatokat havonta terveztük.
Mindezeket fél évente értékeltük.



Kiemelt célunk –a járványra tekintettel- az egészséges életmód
alakítása, egészségmegőrzés

Feladataink:

Az egészséges és biztonságos környezet megteremtése és megőrzése, a környezet védelméhez és
megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása:

Gyermekeinket egészséges, biztonságos, esztétikus környezetben fogadtuk. Az
elhasználódott, balesetveszélyessé vált udvari játszótéri eszközök javítását folyamatosan
elvégeztettük.(részletesen a tárgyi feltételeknél)
Az egészséges életmód szokásainak megalapozásának alapját ebben az évben a pandémia,
és az ellene történő védekezés határozta meg. Az Intézkedési tervünk alapján, maradéktalanul
betartottuk az aktuális szabályokat és biztosítottuk a járványügyi szabályok betartásához
szükséges eszközöket (fertőtlenítő, hőmérő). Havonta rendszeresen kaptunk fertőtlenítő
szereket az államtól is,amit szükség esetén az intézmény költségvetéséből kiegészítettünk.
A rendezvényeink nyilvánosságának elhalasztásával, az első félévben el tudtuk kerülni a
megbetegedéseket.
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Higiénés szabályok betartása:
Különös figyelmet fordítottunk a gyakori szappanos kézmosásra és annak helyes
technikájának tanítására és rögzítésére. Gyermekeknél a kézfertőtlenítők használata nem
indokolt, sőt káros. Törekedtünk, hogy a fogmosás helyes technikáját minden gyerek
elsajátítsa. A mosdóban viszont állandó ellenőrzést, figyelmet igényeltek (főleg néhány fiú)
időnként helytelen viselkedésük miatt. Úgy érzem, a gondozási, a saját személyükkel
kapcsolatos feladatok elvégzésében gyermekeink nagyfokú önállóságra tettek szert. Ennek
érdekében igyekeztünk biztosítani az optimális feltételeket, elsősorban a megfelelő időt a
gyakorlásra. A mosdót, WC-t önállóan használják, a kiscsoportosok segítséget kérnek. A
többség önállóan öltözködik. A nagyobbak szívesen segítenek a kicsiknek, vigyáznak rájuk.
Táplálkozási szokások, étkezés: a kulturált étkezési szokások elsajátítása részben valósult
meg. Az asztalnál való viselkedés, csendes étkezés, az evőeszközök használata több
gyermeknél is állandóan javítandó feladat volt. Tavasz elejére javult a helyzet, ami azonban a
hosszú kényszerszünet után sokaknál ismét nehézséget okozott. Az étkeztető személyében
változás történt. 2020. júliustól az Olajász Bt. Celldömölki konyhájáról szerezzük be az
ételt. Az a tapasztalatunk, hogy az óvodás gyermekek többségének ízlenek az ételek. Fontos
azonban, hogy lehetőség szerint minden ételfélét megkóstoljanak, természetesen erőltetés
nélkül. Válogatós gyermekeink egyre többször kóstoltak meg új ételeket, többükkel sikerült
megkedveltetni az egészséges ételeket. Vitaminban, rostban gazdag ételt, gyümölcsöt
rendszeresen fogyaszthattak az új étkeztető jóvoltából.
Mozgás:Minden lehetőséget kihasználtunk a gyermekek számára alapvető mozgás
szükségletük kielégítésére, a kötötten szervezett foglalkozásokon kívül a mindennapos
testnevelés és az udvari kötetlen szaladgálós -versengős játékokkal, közlekedési eszközökkel
(roller, kerékpár, futóbicikli, kismotor, traktorok, kosárlabda, hinta, mászóka szánkódomb).A
levegőzésre a szabad levegőn tartózkodásra, mozgásfejlesztésre egész évben fokozottan
figyeltünk. Ennek következtében nem vagyunk „beteges” csoport. A versenyjátékok
segítségével az egészséges küzdőszellem, és a kudarctűrő képességük erősítését is
fejlesztettük. Ezen kívül törekedtünk a szép, harmonikus, kiegyensúlyozott mozgás
elsajátítására, egyensúlyérzékük, testtudatuk, a fegyelem, figyelem, fejlesztésére. A Vas
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Tagintézményének javaslatait figyelembe véve
részképesség fejlesztést heti két alkalommal, Szalainé Pongrácz Andrea vezetésével
csoportunkból 5 fő kapott és 7 fő vett részt mozgásfejlesztő és észlelési tréningen. A
fejlesztőpedagógus a Covid járvány miatt kiesett idő miatt, egy hónappal tovább, 2021. június
30-ig biztosította a fejlesztő órákat. Gyermekeink képességei látványosan fejlődtek. Sajnos az
év végén Andi nénitől is el kellett búcsúznunk, jövőre visszamegy tanítani egy általános
iskolába.
Gyógytestnevelés foglalkozások szakemberhiány miatt ebben az évben sem voltak. A
prevenciós és korrekciós fejlesztést a szervezett mozgásos tevékenységek és a mindennapi
élet adta lehetőségeket kihasználva valósítottuk meg. Szerencsére egyre több szülő figyel arra
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is, hogy gyermeke megfelelő (lehetőleg zárt,mégis szellőző, csúszásmentes, megfelelő méretű
és a bokát is tartó) lábbelit hordjon.
A balesetvédelemre, a balesetek elkerülésére is nagy gondot fordítottunk minden nap. A
balesetvédelmi oktatás alkalomnak megfelelően történt, s ezt a csoportnaplóban
dokumentáltuk. Kisebb sérülésektől, horzsolásoktól eltekintve, szerencsére nem történt
személyi sérülés.
A délutáni pihenő nyugodt körülmények között zajlott, a mindennapos mesét örömmel
várták a gyerekek pihenés előtt. Néhány kisgyermek csak az óvónő közeli jelenlétében tudott
nyugodt maradni, nagyon nehezen tudtak elaludni, de a nyugodt , biztonságos körülmények
év végére náluk elhozták a sikert. Az ébresztés folyamatosan, nyugodt légkörben történt.
Rendszeres kapcsolatot tartottunk a védőnővel. A tisztasági vizsgálatok időpontját
előzetesen egyeztettük, hogy a gyermekek napirendjét nagy mértékben ne zavarja meg.
Környezettudatos magatartás: követendő példát mutattunk az energiával, a vízzel, és
papírral való takarékoskodásra. Tudatosítottuk bennük környezetünk tisztaságának, rendjének
megóvását, a körülöttünk lévő élővilág védelmét. Megtörtént, személyesen átélt események
elmondásával erősítettük bennük a környezetünk iránti szeretet és tisztelet érzését.

 Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés :

A befogadás tapasztalatai:
A 2020-2021-es nevelési évet 22 gyermekkel kezdtük. Kiscsoportosaink családi környezetből,
illetve nevelőszülői családból érkeztek. Az új tanév előkészítésekor arra törekedtünk, hogy a
gyerekek fogadásához a legoptimálisabb feltételeket biztosítsuk.
Az első perctől a pozitív példa serkentő hatására építettünk. Fontosnak tartottuk, hogy a
csoport szabályainak, szokásainak megismerésével- betartásával segítsük a szocializáció
folyamatát. Mindenki a saját tempójának megfelelően ismerkedett az óvodai élettel,
szokásokkal. A csoportba illeszkedésük szépen fokozatosan, kisebb-nagyobb zökkenőkkel
történt meg.
Az átmeneti nevelésben nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek bátrabbak, egyben
ragaszkodóbbak is voltak. Kettejük közösséghez szoktatása nagy energiákat igényelt a
csoportban dolgozó felnőttektől. Egyikük sajátos nevelési igényű, róla bővebben a különleges
figyelmet igénylő gyerekekről szóló részben írok.
Másikukat, elhamarkodott reagálások, váratlan érzelmi-indulati reakciók csekély önkontroll, a
szabályok be nem tartása, a környezet figyelmének folyamatos igénye jellemezte. Az első
félévben egy felnőtt kizárólagos figyelmét igényelte. Nyár elejére pozitív irányú változásokat
értünk el a magatartása, a gyermektársaihoz és a felnőttekhez fűződő viszonyában.
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Esetében a vérszerinti családjába történő visszagondozásának hivatalos eljárása megkezdődött
a nyár közepén.
Ami számukra segítség és a fejlődés lehetőségét adta, az sajnos a többi gyermek számára
kevesebb figyelmet és gyakran a tervezett tevékenységek módosítását tette szükségessé.
Óvodánkban nagyon jól bevált az „anyás” beszoktatás lehetősége. Ebben az évben a járvány
miatt ez kizárólag az udvarra korlátozódott és csak a legszükségesebb ideig tartott. A halk,
csendes beszédre szoktatással a társas érintkezés, kommunikáció, udvarias viselkedés
szabályainak kialakításával, egymás tiszteletben tartásával, az őszinteségre való neveléssel
közösségünket pozitív irányba fejlesztettük. Elmondhatom, hogy gyermekeink szeretnek ebbe
az óvodába járni. A járvány ideje alatt számos szülő jelezte, hogy gyermekének mennyire
hiányzik az ovi.
A szocializáció szempontjából a közös élményeken alapuló tevékenységek, a közösen átélt
események, programok (séták,élmények a faluban: kukoricaszedés,gépállomás; szülinapok,
ünnepeink, játszóházi kirándulás, gyereknap) nemcsak a „mi tudat” kialakítását, de a
gyermekek egymás és felnőttek közti személyesebb, bensőségesebb kapcsolatát is pozitívan
befolyásolták. A vegyes csoportban rejlő lehetőséget igyekeztünk kihasználni, bár az
SNI/nevelt gyermekek beilleszkedési- és magatartásbeli problémái naponta nehezítették
munkánkat. A csoportban dolgozó óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítő dajka,
valamint a fejlesztőpedagógus, logopédus maximálisan együtt dolgozott. A gyerekek jó
közösséggé kovácsolódtak össze, erős baráti kapcsolatok is kialakultak. A hiányzók után
érdeklődtek, a betegségből visszatérőket szeretettel fogadták a gyerekek.
A csoportban dolgozó felnőtteket is szeretik, elfogadták, ragaszkodtak hozzájuk. Megbíznak
bennük, megosztják velük örömüket, bánatukat. A szokás-szabályrendszer területén többnyire
biztonságosan mozognak.
Fontosnak tartottuk a nemzeti és a kereszténykulturális értékek, hagyományaink, ünnepeink
ápolását, a magyarságtudat alakítását, a hazaszeretet, hazafiság érzetének erősítését. ( Pl:
halottak napján az óvodaalapítók sírjára vittünk virágot, advent, mikulás, karácsony, farsang)
Sajnos a március 15.-ét már nem tudtuk megünnepelni a bezárás miatt. A napi tevékenységek
rugalmas napirendbe illesztve valósultak meg. Célunk a várakozási idő lecsökkentése, az
optimális életritmus biztosítása, a nyugodt óvodai élet, ezáltal az érzelmi biztonság
megteremtése. Az előrelátható alkalomszerű változásokra felkészítettük a gyermekeket. (pl.
fotózás, ünnepek stb…)



Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása:

A tavalyi év beszámolója alapján – az egészségnevelés mellett- a 2020/21-es nevelési év
kiemelt fejlesztési területe az anyanyelvi nevelés volt:
Szerencsére megoldódott az elmúlt évek problémája,mely szerint a logopédiai órák nem
voltak elég hatékonyak. Kérésünkre új logopédust küldött a celldömölki szakszolgálat-Viziné
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Káldi Ágota személyében – aki nagyon jó szakember. Óráit rendben megtartotta és
beszédhibás gyermekeink sokat fejlődtek. Sajnos a nagyobb elmaradások és a hosszú tavaszi
óvodabezárás miatt így sem sikerült minden gyermeknél a hangok kijavítása utáni
automatizálás. Ez majd az iskolában folytatódik néhány gyermeknél. A szülőket jobban
bevonta a folyamatba, s mi is rendszeresen tartottuk vele a kapcsolatot. A logopédiai
fejlesztés heti két alkalommal történt, és 5 gyermek vette igénybe.
Tudatosan fejlesztettük a gyermekek beszédkészségét, beszédkedvét az aktualitásnak
megfelelő témával. Gyermekeink nyitottak, közlékenyek mind a felnőttekkel, mind
egymással, azonban a beszédfegyelemre, türelemre, kivárásra való alkalmazkodás területén
még vannak feladataink. A szép magyar beszéd a hanglejtés, a beszédstílus alakítását a
mindennapokban elsősorban a helyes mintaadással érzékeltettük. Ennek megfelelően vártuk el
a csoporton belül a gyermek- gyermek, és a gyermek-felnőtt kommunikációban az udvarias,
természetes beszédet, a kéréseik, érzéseik szavakba öntését. Szerették a találós kérdéseket,
nyelvtörőket, mondókákat, verseket.
Sajnos a betervezett bábszínház látogatások nagy része elmaradt a járvány miatt, ezért
igyekeztünk többet bábozni velük, s a mindennapi mesélésre- csendes pihenő előtt –nagy
hangsúlyt fektettünk.
A tevékenységekben megvalósuló tanulás értékelése:
Külső világ tevékeny megismerését szó szerint értelmeztük. Minden lehetőséget
megragadtunk, hogy a gyermekek a természeti és épített környezetükben megtapasztalás útján
bővíthessék ismereteiket. Pl. tanulmányi séták, kirándulások, illetve az óvodában szervezett
tevékenységek megismerkedhettek a különféle anyagokkal (liszt, só, fűszerek, fém, fa ,
műanyag, papír stb. ),a mesterségek műveléséhez szükséges szerszámokkal, az évszakok
változásaival járó ok- okozati összefüggések megláttatása érdekében kísérleteket végeztünk
(jég, hó olvasztása, árnyék megfigyelése, az idő múlásának észrevétetése, stb…)
A lakókörnyezet megismerését, megszerettetését használtuk fel a hazaszeretet érzésének
megalapozására. Minden lehetőséget megragadtunk a számlálás gyakorlására, a matematikai
relációk, becslések-mérések, azonosságok különbözőségek megtapasztalására, halmazok
képzésének, bontásának gyakorlására. A szabad játék során is felhasználták matematikai
ismereteiket (boltos, piacos játék, babaszobai játékban rész-egész, építőjátékban, alacsonyabb
magasabb, társasjáték, dobókocka pöttyeinek, lépések számlálása stb.)
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: Csoportunk számára egyik legkedveltebb
foglalkozási forma a vizuális tevékenység. A tanév ideje alatt megpróbáltuk a gyermekek
számára a legváltozatosabb tevékenységeket felkínálni: a játékidőben barkácsolást, különféle
anyagokkal, technikákkal, a szabályok betartása mellett gyakorolhatták a vágást, gyurmázást,
homokgyurmázást, festés, ragasztás, tépés, gyűrés, színezés technikáját. Az idén nem
készültek pályamunkák az ismert okok miatt, de a gyermekek munkáit, alkotásait
rendszeresen és folyamatosan megtekinthették a szülők. Vannak gyermekek, akik szembetűnő
fejlődést mutattak ezen a területen.
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: A beszoktatási időszaktól kezdődően sok ölbéli és
kétszemélyes játékot játszottunk, hogy az érzelmi biztonságot elősegítsük. A dalos játékok a
mondókázás, az életkoruknak és a hangi adottságaiknak megfelelő népdalok tanulása,
dalolása mindennapjaink részét képezték. Énekelgettünk, mondókáztunk, a különböző
tevékenységek közben, ebédre várakozva, menetelve, farsangon, ballagáskor zenére táncolva,
szabadon, a hangok és a hangulat kedvéért. Gyakran megszólaltattuk a csoportban található
ritmushangszereket is. Elmondhatjuk, hogy bátran és elég tisztán éneklő csoportunk van.
Az egyéni fejlődést nyomon követő naplóban rögzítettük a gyermekek egyéni fejlettségi
szintjét, melyről a szülőket egyéni fogadó óra keretében tájékoztattuk, és megbeszéltük a
fejlesztésre irányuló javaslatokat

II. Pedagógiai folyamatok- Ellenőrzés, érékelés:
A munkaterv alapján a belső ellenőrzések megtörténtek, a felmerülő hibákat menet közben
korrigáltuk:
- A működés törvényessége – Gazdálkodás - Tanügyigazgatás terén
- A működés feltételei – fizikai környezet terén
- Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája terén.
(pl. Konyhák, óvoda, műv.ház tisztaságának vizsgálata alkalomszerűen, HACCP és egyéb
étkeztetési szabályok betartásának vizsgálata)
A művelődési házban 2021. februártól takarítónő híján az ellenőrzésre nem láttam reális
indokot.
A pedagógiai dokumentáció ellenőrzése, szükség esetén javítása (pl. hiányzási napló jelölési
módjai)
Beiskolázási terv ( pedagógus továbbképzéshez) nem készült, mert egyrészt a járvány miatt
elmaradtak, vagy online tanfolyamok voltak csak meghirdetve, ezért senki nem kérte
felvételét a beiskolázási tervbe. (Mint említettem, nekünk már nem kötelező)
Belső ellenőrzés:
2020.09.21 – 10.08. között a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal az intézmény
működésének, gazdálkodásának és a 2019. évi beszámoló alátámasztásának vizsgálatát
végeztette el Kiss Lilla belső ellenőrrel.
Konklúzió, következtetés:”Összességében az intézmény működése megfelel a jogszabályi
előírásoknak,a belső ellenőrzés eredménye: megfelelő.”(idézet a jelentésből)
A belső ellenőr emellett általános javaslatokat fogalmazott meg, melyre intézkedési tervet
készítettem és a rám eső feladatokat határidőre elvégeztem.
Gyermekek fejlettségének mérése-értékelése
Az egyéni fejlődést nyomon követő naplóban rögzítettük a gyermekek egyéni fejlettségi
szintjét, melyről a szülőket a járványhelyzetben is - rendkívüli fogadónapon, (2021.február
18.) - egyesével beosztva tájékoztattuk, és megbeszéltük a fejlesztésre irányuló javaslatokat.
Sajnos a második félév a rendkívüli szünet miatt, nehezebben volt értékelhető!
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Mind a kilenc nagycsoportosunk iskolaérett lett,s ősszel megkezdi az iskolát. Közülük egy fő
nagyon sokat hiányzott,a gyenge immunrendszere és gyakori megbetegedései miatt. Az új
beiskolázási rendszer miatt a szülő dönthetett az iskolába lépéséről. Mi úgy láttuk, hogy sok
lemaradása van, reméljük azért megállja a helyét az iskolában.

III. Személyiség és közösségfejlesztés
Kiemelt figyelmet –különleges bánásmódot -igénylő gyermekek ellátása:
a) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk jegyzői határozat alapján
ebben az évben nem volt. Óvodánkba azonban jár 2 nevelőszülőknél elhelyezett gyermek,
akik egészségi állapotuk miatt,úgy ítéljük meg, hogy kiemelt figyelmet érdemelnek.
b) Sajátos nevelési igényű gyermek:
Sajnos ebben a nevelési évben, a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek részére,a
szakvéleményben előírt óraszámú gyógypedagógiai és logopédiai fejlesztést intézményünk,
szakember hiányában nem tudta biztosítani. A helyzetről tájékoztattuk intézményünk
fenntartóját és segítséget kértünk a problémamegoldása érdekében.
Egy logopédus 2021. július 01-től tudta volna vállalni a fejlesztőmunka megkezdését. Erről a
nevelőszülők tájékoztatást kaptak, de a nyári szünetre való tekintettel nem tudták biztosítani
a gyermekfejlesztő órán történő megjelenését.
Addig is a csoportban dolgozó pedagógusok , kompetencia határaikat és lehetőségeiket
figyelembe véve, egyéni fejlesztési terv alapján segítették a gyermek haladását, fejlődését.
Speciális helyzetüket szem előtt tartva türelemmel, igyekeztünk a számára fontos
kétszemélyes helyzeteket biztosítani, és a szeretet különböző formáiban részesíteni
(odafordulás, ölelés, simogatás,kézfogás stb.) Jelenleg is egy felnőtt gondoskodó figyelmét
igényli minden területen (gondozási feladatok, önkiszolgálás, játéktevékenység, közlekedés,
társakkal történő kommunikáció).
Szeptember elején a pedagógiai szakszolgálat szakemberei elvégezték a logopédiai felmérést
a 3 és az 5 évesek körében, a kiszűrt gyermekeknek és az iskolába készülő gyermekeknek
logopédiai és egyéb fejlesztő foglalkozást biztosítottak helyben, de sajnos ez nem vonatkozik
az SNI gyermekre. Számára, külön logopédust és gyógypedagógust kellene foglalkoztatnunk,
az óradíj kifizetésével.
c) kiemelten tehetséges gyermek:
Óvodáskorban inkább tehetségígéretekről beszélhetünk. A valamely területen tehetségesebb
gyermekek esetében a terület különleges fejlesztési irányait a fejlődési naplóban rögzítettük.
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Szociális hátrányok enyhítése:
Az étkezési térítés díj megállapítása érdekében a szülői nyilatkozatokat az év elején, ill. az
újonnan érkező gyermekek szüleitől év közben bekértük. Ez alapján az óvodások nagy része
(1 kivétellel) 100%-os étkezési térítési díj támogatásban részesült.

Gyermekvédelmi feladatok:
A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős (Földiné csóka Mária) év végi beszámolójából:
A gyermekvédelmi feladatok ellátása a helyi nevelési programban megfogalmazottakkal
összhangban történt.
A gyermekek érdekvédelmében az óvodapedagógusok, valamint a pedagógiai munkát segítő
munkatársak is felelősek, ennek szellemében végeztük mindennapi teendőinket. Arra
törekedtünk, hogy mérsékeljük a gyerekeket érintő káros hatásokat, megelőzzük az
elhanyagolást, a nem megfelelő nevelést (súlyosabb esetben a bántalmazást)..
A tanévnyitó szülői értekezleteken tájékoztattuk a szülőket a gyermekvédelmi felelős
személyét érintő változásról, valamint a tanköteles korú gyermekek intézmény
látogatásának fontosságáról, az esetlegesen előforduló hiányzások igazolásának
szükségességéről (az intézményben megszokott és jól bevált módon nyomtatvány
segítségével, illetve, orvosi igazolással történhet), ennek hiányában, a családot érintő
következményekről.
A Celldömölki Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központja által kiírt fogadóórák,
illetve a családgondozó elérhetőségének időpontjai a faliújságon is kifüggesztésre kerültek.
Ebben az évben nem volt szükség különös intézkedésre e téren.

Óvodánk szolgáltatásai
Fejlesztési terület

szakember

1.

Logopédiai és fejlesztő
pedagógiai ellátás

A Celldömölki Pedagógiai Szakszolgálat utazó szakemberei:
logopédus: Viziné Káldi Ágota - heti két alkalommal

2.

Beszédészlelés és
mozgásfejlesztés terápia

mozgás és beszédértés terapeuta: Szalainé Pongrácz Andrea
- heti két alkalommal

3.

Pszichológiai ellátás

A Celldömölki Pedagógiai Szakszolgálatnál nem volt rá igény

A Szülői Közösség fórumai
Az intézmény éves munkatervének véleményezése 2020. szept.23-án megtörtént.
A tanév végén a fenntartónk az intézmény átszervezéséről döntött. A változással érintett
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dokumentumok módosításra kerültek. Ezeket, elfogadásuk előtt a Szülői Munkaközösség
szintén véleményezte.
A szülők részvétele a közösségfejlesztésben a Szülői Munkaközösség rendszeresen részt
vesz a közösség fejlesztésében. Jó a kapcsolatunk, idén két programot is szerveztek a
csoportnak. Gyermeknapra (június 9. ) két ugrálóvárat kaptunk az udvarunkra. Nagyszerű
hangulatban telt a nap. Július 26-án - a kirándulás helyett- családi pikniket szerveztek az
óvodaudvarra, ahol arcfestés és tetoválás, ugrálóvár, étel, finom torta és sütemények várták a
kicsiket és családjaikat. Emellett a Mikulás és karácsonyi ajándékok beszerzéséről is az SZM
elnök gondoskodott. Sajnos az idén a hagyományos családi napunkat nem tudtuk megtartani
és a tervezett jótékonysági vásár szervezése is elmaradt.
Az idei óvodai gyermek fotózást egyik anyuka vállalta.

IV. A nevelési év rendje és eredményeink
Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2020. szeptember 1. - utolsó napja 2021.
augusztus 31.
Az óvoda nyitvatartási ideje 2020.11.30-ig: hétfőtől - péntekig : 6.30 - 16.30 óráig.
Az óvoda nyitvatartási ideje 2020.12.01-től: hétfőtől - péntekig : 6.30 - 16.00 óráig.
Büszkék vagyunk arra, hogy dolgozóinkkal igyekeztünk olyan légkört teremteni mindvégig,
hogy a gyerekek minél kevésbé érezzék a külvilágban zajló eseményeket. Zárt körben, de
megtartottuk az összes ünnepünket, kivéve a szünet alatti Március 15-ét és a húsvétot.
 Minden hónap 4. hetében megünnepeltük az abban a hónapban született gyermekek
születésnapját.
 Október 5-én megünnepeltük az Állatok Világnapját.
 Október 30-án pedig a temetői séta alkalmából emlékeztünk az óvoda alapítóira.
 A Mikulás is meglátogatott minket dec.4-én, igaz ezúttal csak az ablakon keresztül
beszélt hozzánk, de így is hatalmas izgalmat és örömet okozott.
 A karácsonyt pedig hagyományaink szerint (zártan) bensőséges hangulatban
ünnepeltük. Előtte mézeskalácsot sütöttünk és díszítettünk közösen a gyerekekkel,
amelynek egy részét jóízűen elfogyasztottuk, másik részét ajándékként hazavitték a
szüleiknek.
Ebben az évben sajnos a járvány miatt teljesen beszűkültek a lehetőségeink,a szabályok
és lezárások miatt a tervezett programok egy része sajnos teljesen elmaradt:
- Őszre tervezett hagyományos családi napunk,
- Nyílt nap az óvodahasználó gyerekek szülei számára
- Víz világnapja alkalmából szervezett kis kirándulás
- Március 15. A szülők-óvónők zárt facebook csoportjában tartottam a kapcsolatot ez idő
alatt is a szülőkkel. Ötleteket, kéréseket, ajánlásokat fogalmaztam meg. Így pl. kérésemre
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többen festettek magyar zászlót otthon, s azt kivitték a Petőfi szoborhoz a műv.ház elé.
Örömmel vettük az ott készült képeket a gyermekekről.
- Húsvét
- bérletes bábszínház a KMK-ba
- Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal ( I.o.ban)
Más programok pedig a tervezettől eltérően zártan lettek megtartva:

 A farsang zárt körben lett megrendezve, amely így is vidámságban telt. Mivel nem
volt idegen, a kisebb gyermekek számára még felszabadultabb volt a légkör.
Magunkat szórakoztattuk és nagyon élvezték, hogy az óvónénik megint jelmezbe
bújtak. ( Fenti okok miatt szülői kérdőíveket nem osztottunk ki az idén.)
 Ápr. 30 és május 3-án egyénileg (családonként) ünnepeltük meg az Anyák napját.
Minden kisgyermek külön-külön köszöntötte dallal, verssel, ajándékkal, virággal
édesanyját, nagymamáját, valamelyik óvónéni segítségével. Az eseményen az
óvónénik fotókat készítettek emlékbe.
 A legelső nyilvános ünnepélyünk a 2021. június 5-én megtartott évzárónk volt,
amelyet nyílt térben, az óvoda udvarán tartottunk meg szülőkkel és családtagokkal.
Kedves műsorral, tánccal és ballagó műsorral készültünk, amelyben 9 nagycsoportos
óvodásunk búcsúzott az óvodától. A rendezvényről és az anyák napjáról csupa pozitív
visszajelzést kaptunk.
 SZM segítségével tartottunk egy vidám gyermeknapot június 9-én.
 Június 14-én Andi óvónéni (volt óvónőnk) meghívására, a celldömölki Csipi-csupi
játszóházban tölthettünk el egy vidám délelőttöt.
 Július 26-án SZM szervezésben családi piknik az oviudvaron.
Az óvodai beíratás május 10-11-én hagyományosan, (személyesen) a járványügyi szabályok
betartásával zajlott.
A nyári takarítási szünet a normál módon zajlott, 2021.08.02. – 08.30-ig (19 munkanap) ,amelyben
megtörtént az óvoda és a két konyha nagytakarítása, illetve a szabadságok nagy részének kiadása.

A téli –ünnepek közötti - 4 napban, mivel a szülők nem igényelték, óvodánk szintén zárva
tartott.
Óvodai nevelésünket a családias, szeretetteljes, elfogadó-befogadó, nyitott szemléletű
nevelés határozta meg. Ezt bizonyítja, hogy a tavaly januárban, idegen országból, magyar
nyelvtudás nélkül érkező gyermekünk is hamar beilleszkedett, boldogan járt óvodánkba és
másfél év múlva szinte tökéletes nyelvtudással, nyugodt szívvel engedhetjük el iskolába.
Idén két középiskolás diák számára biztosítottuk a kötelező “közösségi szolgálat” bizonyos
számú óráját. Szorgalmasan dolgoztak, ők festették le a hátsó terasz kerítését és a bejáratnál
lévő mozgáskorlátozott feljáró fém részeit.
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V. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Pedagógus szakmai közösség, belső tudásmegosztás, információátadás:
Óvodánkban szakmai munkaközösség a kis létszám miatt nem alakítható. (2 pedagógus van,
akinek egyike egyben a vezető is) Ezért az idén is szettünk volna nagyobb bázis óvodát
meglátogatni, hogy szakmai tapasztalatokat cseréljünk. Sajnos a tavaszra tervezett látogatás a
már ismert okok miatt nem valósulhatott meg. Belső tudásmegosztásra sor került.
Nevelésnélküli munkanapok
A törvény által engedélyezett évi 5 nevelés nélküli munkanapból,idén mindössze 2-őt vettünk
igénybe, október 19-én és november 24-én. A szünetek alatt volt lehetőségünk egyéni
szakmai beszélgetéseket folytatni, ezért nem akartuk ezzel is tovább terhelni a szülőket.
Kis óvoda lévén közvetlen, személyes, napi kapcsolatban vagyunk egymással. Az intézmény
bemutatkozását szolgáló betervezett pedagógiai célú óvodai nyílt napra sajnos nem
kerülhetett sor a bezárás miatt. Az új szülők viszont az „anyás” beszoktatás alkalmával
betekintést nyerhettek mindennapjainkba.
Alkalmazotti értekezletet
A tervezettek szerint megvalósultak: szeptember 2-án a járvánnyal kapcsolatos teendők
megbeszélése, oktatás ,amely a törvényi módosítások alkalmával megismétlődtek, de már
többnyire kisebb csoportokban vagy egyénileg.
December végén pedig a dolgozói javaslatokat tárgyaltuk meg az új évi költségvetés
tervezéséhez.
A dolgozók munka –és tűzvédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálata :
 HACCP éves oktatás konyhán dolgozóknak: 2020. 07.23-án (Végezte: Molnár Norbert
okl.élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnök, az intézmény új HACCP tanácsadója)
 Munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2021. 04.26-án volt. (Végezte: Horváth László
munkavédelmi technikus, középfokú tűzvédelmi végzettség)
 Rendkívüli munka és tűzvédelmi, HACCP oktatásban részesítettem az óvodakonyhára
újonnan felvett dolgozónkat január elején.
 Munkaegészségügyi vizsgálat: Dr. Galambos György üzemorvos ütemezése szerint:
január 26. és febr. 2.-án volt, melyen minden dolgozó részt vett.

VI. Az intézmény külső kapcsolatai
Az intézmény legfontosabb partnereinek tájékoztatása, véleményezési lehetőségek
biztosítása:
Kapcsolat a szülőkkel, Szülői Munkaközösséggel:
- Szülői értekezletek: Az elmúlt évben csak az első szeptemberre betervezett szülői
értekezletet tartottuk meg, a márciusra tervezett szülői értekezlet elmaradt, mert a bezárás és a
18

dolgozók betegségének idejére esett. A rendkívüli szünet idején a facebookos zárt csoportban
és telefonon tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel.
Szerencsére előtte, február 18-án egy szülői fogadó napot hirdettünk meg, ahol a szülők
egyénileg, gyermekeik fejlődési naplóját tekinthették át. Három szülő kivételével mindenki élt
a lehetőséggel. Júniusban szintén egyénenként tájékoztattuk a szülőket gyermekük
fejlődéséről.
Kapcsolat az ÁMK Művelődési házával:
Sajnos az idén –a járványügyi intézkedéseknek köszönhetően- nem volt lehetőségünk műv.
ház programokon részt venni, s a hagyományos évzárónkat is ezúttal az óvoda udvarán
tartottuk a művelődési ház helyett.
Kapcsolat a Népjóléti /Gyermekjóléti Szolgálattal:
Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja (Földiné) rendszeresen tartotta a kapcsolatot a
Gyermekjóléti Szolgálattal. Helyi megbízottja: Brucknerné Körmendi Katalin.
Fogadóóráiról, a szülők tájékoztatást kaptak a faliújságon.
A fenntartó önkormányzattal való kapcsolattartás:
Elsősorban intézményvezetőként, én tartottam a kapcsolatot a fenntartóval, szükség esetén
írásban vagy személyesen annak képviselőjével (polgármesterrel, minden kedden a gazdasági
vezetővel, esetenként pedig a jegyzővel) Szükség esetén tájékoztattam a munkatársakat az
őket érintő ügyekről.
Pedagógiai Szakszolgálat/Nevelési Tanácsadó:
Szeptemberben elvégezték kiscsoportosaink beszédszűrését, illetve az 5. életévüket betöltött
gyermekek részképességeinek szűrését. A szűrővizsgálatok eredményéről írásos tájékoztatást
kaptak a szülők.
- logopédiai és fejlesztő pedagógiai ellátásban : 5 fő,
- Részképesség fejlesztésben: 5 fő
- Mozgásterápiában: 7 fő részesült.
- Pszichológiai ellátásra igény szerint a Celldömölki Pedagógiai Szakszolgálatnál volt
lehetőség.
Helyi általános iskolával:
Régebben lehetőséget kaptunk az iskolai élet megismerésére, a tanulókkal és tanítókkal való
találkozásra az iskolai Nyílt nap keretében, aminek megrendezése sajnos a tavalyihoz
hasonlóan a koronavírus járvány miatt, az idén is elmaradt.
Volt nagycsoportos gyermekeinket megpróbáltuk meglátogatni az ősz folyamán, de a szigorú
szabályozás miatt sajnos csak az iskolakerítésen keresztül integethettünk nekik.
A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok a védőnő aktív
közreműködésével az egészségnevelési tervben foglaltak szerint rendben zajlottak.
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VII. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
Tárgyi, infrastrukturális feltételeink:
Az intézmény egységekben dolgozók az éves költségvetés készítése előtt javaslatot tehettek
eszközök beszerzésére, amely a munkájuk hatékonyságát javítja.
ÓVODA
E tanév elején egy névtelen felajánló jóvoltából, aki az anyagköltséget állta, több ügyes
apuka társadalmi munkájával megvalósulhatott a nagy babaházunk tetejének a felújítása.

(régi tetővel)

(felújítva: 2020. 09.)

Tavaly előtt az óvodaudvar nagy mászóvárának „acélbetétes hálóját” le kellett szerelni
balesetveszély miatt, sajnos a cseréjére már nem volt pénzünk. Az önkormányzat anyagi
nehézségei miatt Csernus Gabriella felajánlotta, hogy anyagi forrást gyűjt a javításra. Végül
Hack Kurt nagyvonalú támogatása mellett, további 9 falubeli vállalkozó anyagi segítségével
február közepén elkészült az új mászóháló, amit nagy örömmel vettek birtokba a gyerekek.
Az udvari játékok TÜV általi bevizsgálása is esedékes volt, melynek előzetes bevizsgálását
polgármester asszony még szeptemberben megrendelte.
A feltárt kisebb hiányosságok kijavítását társadalmi munkában vállalta egy apuka és egy
nagyapa. Sajnos a télen további problémák is előjöttek (elrepedt a csúszda, korhadás volt a kis
babaház tetején és alján, a vár konstrukciója teljesen nem felelt meg a mostani
szabályozásnak) Ezek javítását és cseréjét Balogh Tibor és felesége saját költségén elvégezte.
A tavaszi bezárás alatt mi, - óvónénik- átfestettük az összes udvari játékot és a KRESZ
pályánk lekopott jelzéseit.
Bár a körülmények miatt kissé megcsúszva, de az engedélyt végül megkaptuk. A
bevizsgálás költségét és egyéb szakmai anyagok vásárlását (foglalkozásokhoz papír-írószer,
szakkönyvek…) a fenntartónk költségvetési forrásából biztosítottuk.
Sajnos sok gyermek kerékpár és udvari dömper megrongálódott, elhasználódott és selejtezni
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kellett. A Szülői Munkaközösség segítségével és összefogással ( szülők, külső támogatók)
sikerült jó állapotban lévő használt dömpereket, bicikliket beszereznünk. Év közben
festékszárító állványt, trambulint, játékokat és kosárhintát kaptunk a SZM vezetőségétől,
továbbá támogatták a gyereknapunkat is.
Köszönjük mindenkinek a támogatást és a segítő kezek munkáját!
Az „Ovis labdaprogram”keretében március végén óvodánk is számos sporteszközt
kapott (focikapuk, edzőszettek, bójakészlet, lábtenisz szett, és különféle labdákat)
434.401 Ft értékben ,kormányzati támogatással a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-től.

MELEGÍTŐKONYHÁK

2018-ban pályázati forrásból megújult az óvodai, 2019 nyarán pedig az iskolai
melegítőkonyha és étkező belső tere. A pályázat modern konyhai berendezések beszerzésére
is lehetőséget adott mindkét helyen, ami megkönnyítette az ott dolgozók munkáját. Év közben
nem is volt szükség tárgyi beszerzésre, év végén (2021.nyár végén) került sor kisebb
beszerzésekre mindkét helyen (üvegpoharak pótlása, kiskanalak, kancsók, jénai tálak)
Művelődési ház és könyvtár: (a műv. ház vezetőjének beszámolója a mellékletben)

Személyi feltételek

ÓVODA
A 2020/21-es nevelési évben az óvodában két óvodapedagógus dolgozott, ebből jómagam
a vezetői feladatokat is elláttam az ÁMK-ban.
Horváth S.-né Nelli óvónéni 2020. augusztus 14. és 2020. december 14.-e között a nem
munkában töltött felmentési idejét töltötte, majd nyugdíjba vonult.
Vezetőként az óvodai csoportban letöltendő kötelező óraszámom heti 12 óra lenne, de jelen
helyzetben ennek betartása lehetetlen. Óvónőként heti több órás többletmunkát vállalok az
óvodai csoportban –az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel ingyen,- és mert 39 éve
dolgozom a falu óvodájában, amiért felelősséget érzek. A másik óvónő is nagyon elfárad,
hiszen a magas gyermeklétszám mellett –az átfedési idő eltörlésével sokkal több felelősség
hárult rá a munkaidejében. (Említettem már, hogy a 417/2020-as Kormányrendeletet eltörölte
az óvónők átfedési idejét )
Dajka:
Az óvónők munkáját 1 fő dajka segítette, munkaideje nagy részét fentiek miatt még
inkább a csoportban kellett töltenie. Ezen kívül Ő végezte az óvoda takarítását, az óvodai
textíliák mosását, vasalását is.
Az udvar karbantartására kevés ideje jutott, s ez az idén több nehézséget is okozott. (Pl. a
rengeteg levél összegyűjtése és elszállítása ősszel és nyár végén, télen hó eltakarítása, amire a
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gyermekek érkeznek…) Eleinte kaptunk segítséget önkormányzat karbantartóitól, később
emberhiány, leterheltség és más jellegű feladatok miatt az időben történő fűnyírás is gondot
okozott. Tisztelettel kérem a fenntartót, hogy erre találjon megoldást a jövőben (akár külsős
személy bevonásával), mert többször is férjem nyírta le a füvet, hogy a gyermekek gondozott
udvaron játszhassanak.
Nevelő munkánkat heti rendszerességgel utazó logopédus és fejlesztő pedagógus segítette,
melyet a celldömölki Pedagógiai Szakszolgálat bocsátott (ingyenesen) rendelkezésünkre.

MELEGÍTŐKONYHÁK
Ahogy az óvodai ellátás, úgy a gyermek étkeztetés (óvodai és iskolai) biztosítása is az
önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik, mely az ÁMK-n belül működött.
A napi háromszori étkezést óvodás, iskolás gyermekeinknek és az intézmények dolgozóinak
2020. július 1-től az Olajász BT. közétkeztetést ellátó celldömölki (Szent Benedek ált.
Iskolában működő) főzőkonyhájáról kaptuk.
Óvodai tálalókonyhán:
-

1 fő konyhavezető/élelmezési adminisztrátor dolgozott, aki az étel rendeléssel,
elszámolással, étkezők nyilvántartásával, számlák elkészítésével és a térítési díj
beszedésével kapcsolatos adminisztrációt végzi,számos kimutatást készít az étkezések
számáról, emellett az óvodai melegítőkonyhán feladatai közé tartozik az óvodások
étkeztetésének lebonyolítása, mosogatás és a konyha takarítása is.
Mátis Lászlóné 31 éven keresztül látta el ezt a feladatot, január közepétől a
szabadságát, majd a felmentési idejét töltötte, így helyére 2021. január 1-től új
dolgozót vettem fel. (Kovács Józsefné) A közalkalmazotti állásportálra kiírt
pályázatra négyen jelentkeztek, közülük a helybelit részesítettem előnyben.
Mátisné nagy gonddal, aprólékosan adta át feladatát utódjának, aki ennek
köszönhetően hamar beilleszkedett, feladatát szinte segítség nélkül, körültekintően
végezte az elmúlt hónapokban.

Iskolai tálalókonyhán :
-

1 fő konyhavezető (Ambrusné Töreki Andrea) végezte a tízóraiztatást, ebéd
kiosztását, uzsonnakészítést, mosogatást, takarítást. Munkáját a napköziben 1 fő
közfoglalkoztatott segíti, feladata a takarítás és mosogatás.
Tízórait: 41 fő, ebédet: 86 fő, uzsonnát: 34 fő igényelt.
Ellenőrzésük elsősorban az én feladatom volt, természetesen az iskolaigazgató és az
étkeztetésnél segítő tanárok és szülők észrevételeinek figyelembe vételével. Örömmel
tapasztaltam, hogy az elmúlt években oly gyakori szülői panaszok teljesen
megszűntek, a dolgozók, a szabályzatok szerint körültekintően, az étkezők
megelégedésére végezték munkájukat.
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Az iskolai szünidő alatt: 2021.06.21 – 2021. 07. 02-ig az iskolai tábor étkeztetését is
ellátták, ezt követően az óvodában helyettesítették a szabadságon lévő konyhai
dolgozót és dajkát. Augusztus első két hetében az óvodai dolgozókkal együtt
elvégezték az intézmények nagytakarítását, majd ők is a szabadságukat töltötték.

VIII. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott
elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való
megfelelés
A 2018.szeptember 1-től módosított ÁMK Pedagógiai és Művelődési Programja alapján
dolgoztunk a tanévben, amely nyilvános és több helyen is hozzáférhető volt.(vezetői iroda,
KIR) 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 intézmény átszervezése 2021. nyarán elkezdődött,ami miatt 2021. augusztusban
módosítottam az SZMSZ-t, házirendet és a Pedagógiai Programunkat is, melyeket előzőleg a
Szülői Munkaközösség véleményezett és a nevelőtestület fogadott el.(Az SZMSZ-t a
fenntartó önkormányzat is véleményezte.)

Az ÁMK Művelődési ház és Könyvtára
- A művelődési ház főbb szervezői feladatait az előző nevelési évben 12,5 órában Horváthné
óvodapedagógus kollégám látta el. Nyugdíjazása miatt 2020. augusztus közepétől a feladat
nagy része ellátatlan maradt művelődésszervező hiányában. 2020 nyarán –polgármester
asszony kérésére - pályázatot adtam be a Déryné Programra, amelynek missziója a
minőségi színházi élmény eljuttatása azokra a területekre is, ahol a kultúrához való
hozzáférés lehetősége korlátozott. Az Országjárás alprogram keretében anyagi források
biztosításával és koordinációs szerepével színházi produkciók országos utaztatását végzi a
Déryné program. Így a jövőben is lehetőségünk lesz arra, hogy nívós színházi előadások
valósuljanak meg a falu művelődési házában, minimális anyagi hozzájárulással.
2020. szeptember 22-én került sor az első előadásra (Olt Tamás: Szájon lőtt tigris címmel
Rejtő Jenő est) Az előadó tehetsége, humora és a magával hozott profi hang és fénytechnika
valóban minőségi színházi élményt nyújtott a szép számmal jelenlévő közönségnek, amely a
járványügyi szabályoknak megfelelően lett megtartva.
Sajnos a járvány miatt nem valósulhatott meg a már leszervezett következő előadás a társulat
tagjainak betegsége miatt, később pedig a 2020. nov. 11-től életbe lépő rendkívüli jogrend
miatt, mely szerint rendezvény tilalom lett elrendelve. Október 31-én a Hősi emlékműnél
Halottak napi megemlékezést szerveztünk az önkormányzattal és az egyházzal karöltve. Ez
volt az utolsó rendezvényünk ebben az évben.
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Két évre megbízási szerződést kötöttem Gelencsér Gábor egyéni vállalkozóval. A szerződés
tárgya: Az Ostffyassonyfai Petőfi Emlékszoba megjelenítése az Országos Katalógusban.
A szerződés: 2022. március végéig él.
Horváth Sándor (nyug. főkertész, volt ostffyasszonyfai lakos) kérésére, készülő könyvéhez
cikket írtam „Ostffyasszonyfa kulturális életéről”, melyet az:

I. sz. mellékletként csatolok.
A művelődési házba 2020. december 1-től sikerült a polgármester asszonynak
közművelődési asszisztenst alkalmazni Fűzfa Tifani személyében, aki a Nemzeti
Művelődési Intézet alkalmazottja egy évig, s jelenleg az ehhez kapcsolódó képzést végzi.
Tifani személyében ötletes, kedves és alkalmazkodó munkatársat ismerhettem meg, aki a
nehéz körülmények ellenére megpróbál közösséget formálni a faluban. Fiatalos lendülete és
az online térben való könnyed mozgása segítségére volt az intézménylezárás idején. Sok
gyakorlati tapasztalatot és előkészületet igényel egy-egy nagy rendezvény megszervezése és
lebonyolítása. Nem várható el, hogy egyszerre mindez tökéletes legyen, egy tanfolyam
elvégzése után. Remélem azonban, hogy nem adja fel a nehézségek ellenére sem, s így évrőlévre sikeresebb lehet. Munkájához további sok sikert kívánok.

Beszámolóját a csatolt II. sz. melléklet tartalmazza.
Legitimációs eljárás

Nevelőtestület nevében

Alkalmazotti közösség nevében

……………………………………………
XY
aláírás
Szülői szervezet nevében

……………………………………….
XY
aláírás
Fenntartó nevében

……………………………………….
XY
aláírás

……………………………………….
XY
aláírás
……………………………..
/ Giczi Józsefné /
ÁMK igazgató

Ostffyasszonyfa, 2021. augusztus 31.
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I. számú MELLÉKLET

Ostffyasszonyfa kulturális életéről
Örömmel teszek eleget Horváth Sándor nyugalmazott főkertész, életmód-tanácsadó,
családfakutató, hitoktató - ahogy mi, fiatalabbak ismerjük, Sanyi bácsi – kérésének, hogy
megjelenő könyvébe írjak az Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Művelődési
Központról (ÁMK), s a falu kulturális életéről.
Az ÁMK-n belül működik Ostffyasszonyfán az egycsoportos óvoda, óvodai-iskolai tálaló
konyhák, és a művelődési ház könyvtárral.
Az általános iskolán kívül, a falu legfontosabb intézményeit magában foglaló ÁMK-ban
mindenki jól ismeri Sanyi bácsit, aki bár régen elköltözött a faluból, de még ezután is
„mint a jó kertész” - szerető gondoskodással veszi körül szülőfaluját. Az új óvodát 1979-ben
adták át, melynek előkertjét Sanyi bácsi tervezte meg és rendezte be fákkal és díszbokrokkal.
Idős kora ellenére még ma is többször hazalátogat Ostffyasszonyfára, s olyankor nem
mulasztja el felkeresni a barátokat, ismerősöket, intézményünket, hogy átadjon egy-egy
meghívót vagy felajánlja segítségét.
Féltve őrizzük azt a

szabad kézzel rajzolt és írott képes albumot,

amelyet néhány

éve adományozott a művelődési háznak, tele szebbnél szebb rajzokkal, képekkel,
magyarázatokkal a faluról, Ostffyasszonyfán gyűjtött régi népi mondásokkal, versekkel,
idézetekkel:

A falu gazdag történelmi és irodalmi hagyományokkal rendelkezik, ezért kötelességünk, hogy
ápoljuk a meglévő hagyományokat. Művelődési házunkban két állandó helytörténeti kiállítás
25

látogatható: a Petőfi Sándor itt tartózkodásának emléket állító Petőfi emlékszoba és
az I. Világháború alatt működő Ostffyasszonyfai Hadifogolytábor életét, történetét bemutató
kiállítás a galériában.
A sokrétű és gazdag közművelődési programok, rendezvények szervezését, koordinálását az
elmúlt évtizedekben Horváth Sándorné óvónő végezte munkaideje egy részében.
(Csak névrokonság van Sándor bácsival) A nagyobb rendezvények mellett mint a Nőnap,
Idősek Napja, Falunap, Szüreti felvonulás, Adventi hétvégék, Falukarácsony, számos
tanfolyamot, szórakoztató vagy ismeretterjesztő előadást hoztunk a községbe, hogy a helyiek
igényét minél jobban kielégítsük, minden korosztálynak lehetőséget nyújtva ezzel az örömteli
közösségi együttlétre.
Ismeretterjesztő estjeink közül különösen emlékezetes Horváth Sándor egyik szívet melengető
előadása, melynek a „KEDVES FALUM SZELLEMI HAGYATÉKA” címet adta.
„Rába parton fülemüle dalolja,
Kemenesen híres falu Asszonyfa…”
- kezdte előadását a ma már Sopronban élő Sanyi bácsi, akit az itt töltött 17 év emlékei
inspiráltak arra, hogy kedves falujába hazatérve megossza azokat a szájról-szájra terjedő, a
paraszti élet eseményeihez, ünnepeihez, népi hagyományokhoz kapcsolódó verseket,
rigmusokat, dalokat, melyeket az ’50-es években kezdett el gyűjteni az itt élő öregektől.
A rég elfeledett életképek felidézése a családról, szeretetről, összefogásról, egymás
megbecsüléséről szóló kedves, megható anekdotákat, mondásokat, a különleges,
Ostffyasszonyfához kötődő Petőfi verseket nagy szeretettel adta át a hallgatóságnak.
Előadásában a család, a munka és az ünnepek fontosságára helyezte a hangsúlyt. A
gyűjtéséből fennmaradt versekkel, énekekkel színesített előadást meghatódva hallgatta a
közönség. Az est végén rég feledésbe merült karácsonyi köszöntővel, újévi jókívánságokkal
búcsúzott volt falubelijeitől.

Horváth Sándor rajongói körében, az előadása után. /2016. december 08./
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Sanyi bácsi idős kora ellenére ma is aktív életet él. Elmondása szerint Sopronban ő borítja
virágba a köztereket, illetve lakásuk előtt is minden évben virágoskertet varázsol.
A növények szeretete mellett, a hit mindig meghatározó volt az életében. Így került
kapcsolatba Tóth Szilárd adventista lelkipásztor és művelődéstörténésszel, aki évek óta vezet
zarándokcsoportokat a Szentföldre. Horváth Sándor 2015 októberében csatlakozott a
zarándokcsoporthoz, és a 7 napos túra alatt, nemcsak mint hívő, de az ott élő növényvilág,
illetve az őshonos növények kiváló ismerője szemével csodálhatta meg ezeket a történelmi
helyeket.
Művelődési házunkba ellátogató lelkes közönség 2017. március 28-án hallhatott egy vetítéssel
egybekötött élménybeszámolót Tóth Szilárdtól a Szentföldi zarándokútról, amit Sanyi bácsi a
maga lelkes módján növényismertetővel egészített ki.
További hasonló élményeket, erőt, egészséget és hosszú életet kívánunk Sanyi bácsinak!

Hálával és szeretettel: Giczi Józsefné
az Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK vezetője

„Izraeli zarándokúton”- előadás Ostffyasszonyfán /2017. március 28./
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II. sz. MELLÉKLET
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
A Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakember képzést indított 2020.12.01-jén. A
képzés által volt alkalmam elkezdeni dolgozni a Petőfi Sándor Általános Művelődési
Központjában Ostffyasszonyfán 2021.12.01-jén. A program célja heti két alkalommal a tudás
megszerzése és bővítése,hogy itt Ostffyasszonyfán az ÁMK-ban megfelelő szakmai tudással
tudjam elvégezni a feladataimat és közösségeket építeni, programokat szervezni. Az ÁMK
keretein belül művelődési ház programjainak megszervezésével, előkészítésével,
koordinálásával, lebonyolításával, rendezvények előtti dekorálásával kapcsolatos feladatokat
látok el. Ezen kívül a felmerülő működési problémák megoldásában, különböző
adatszolgáltatásban is részt vettem. Heti 40 órát töltök a művelődési házban. A
munkáltatóm a Nemzeti Művelődési Intézet 2021.11.30-ig. 2021.12.01-től az
Ostffyasszonyfai Önkormányzat lesz a munkáltatóm.
Könyvtár: a könyvtáros személyében nem történt változás. Nyitva tartás: szerdai és pénteki
napokon: 15.00-18.00 óra.
A Művelődési ház nyitvatartási ideje:
hétfő: ZÁRVA
kedd-péntek: 8:00-12:00 13:00-17:00
szombat: 13:00-21:00
Költségtakarékossági szempontból a művelődési ház hétfői nyitvatartása szünetel.

-

Tárgyi feltételek: A nagyteremben található 2db hangfal közül sajnos csak 1db
működik ez felújításra szorul. Illetve a hangtechnikánk kisebb programokon
tökéletesen helyt áll de nagyobb rendezvényeinken sajnos nem. Nagyobb
rendezvényeinkre a hangtechnikát mindig bérelnünk kellett. Ezért a jövőben úgy
gondolom fejlesztésre lenne szükségünk hangtechnika terén. Költség hatékonyabb
lenne ha a művelődési ház nagyobb hangtechnikával rendelkezne. A nagyterem és a
két kisterem parkettájának csiszolása és újra lakkozása idén augusztus végén
elkezdődött és szeptember közepére elkészült. A könyvtár idén nyáron teljes körű
felújításon esett át. A könyvtár falait Mihátsi Róbert képviselő festette. A parkettát
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata biztosította és az új bútorokra pedig a
Megyei Könyvtár pályázata által kerültek beépítésre.

- Kulturális és szórakoztató rendezvényeink: Sajnos az itt töltött első pár hónapomban nem
volt alkalmam rendezvényt illetve programot szervezni a kialakult pandémiás helyzet miatt.
A művelődési ház zárva volt egészen május végéig. Online térben viszont annál aktívabb
voltam. Online játékok például A költészet napjához kapcsolódó kvízt állítottam össze.
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Március 15.-én pedig felhívást készítettem a lakosság számára. Készítsenek a forradalomhoz
illően otthonaikban ablakdíszt,fotózzák le és küldjék el a művelődési ház oldalára. Rengeteg
ember megtudtam ezzel „mozgatni”és nagyon örültem neki hogy ekkora sikere lett.
Húsvétra kollégáimmal nyuszikat készítettünk amelyekkel fotót készítettek többen is.
Megkértem őket töltsék fel ismét a facebook oldalra ezeket a képeket, újra nagy
sikerélményem volt hiszen rengeteg kép érkezett a falu kedves lakóitól. Amikor kinyitotta
kapuit a művelődési ház tartottunk kincskeresést,állítottunk májusfát, kitáncoltuk a
májusfát, színházat tartottunk illetve falunapot..stb. Koordinálásuk, leszervezésük,
megvalósításuk véleményem szerint zökkenőmentesen történt. Az aktuális járványügyi
intézkedéseket betartva szerveztük programjainkat az idei évben.
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet értelmében erre az évre is
szolgáltatási terv készült, mely az előtérben került kifüggesztésre, így az érdeklődők
könnyebben tájékozódhatnak az egyes programok, rendezvények időpontjairól.

Művelődési közösségek, civil szervezetek, klubok, öntevékeny művészeti
csoportok,szakkörök :
Citerazenekar és népdalkör
Nyugdíjas klub
Vöröskereszt
gyermek rock-and-roll oktatás
női torna
Az intézményben zajlanak az iskola kulturális és szórakoztató rendezvényei, összevont szülői
értekezletei, tanévnyitó, tanévzáró ünnepélye, testnevelés órái, sport foglalkozásai.
Sajnos a járvány miatt ezek a tevékenységek elmaradtak. Most hogy újra nyit a világ
ezáltal mi is. Reményeim szerint a művelődési ház újra élettel teli lesz és ezek a közösségek
ismét összegyűlhetnek itt.
-Kiállítótermeink:
(Petőfi Emlékszoba, Hadifogolytábor történetét bemutató állandó kiállítások, melyben
2020.márc. 11-től kapott állandó helyet az Ostffyasszonyfai Hadifogoly-temető és
Hadisírgondozó Egyesület jóvoltából a 100 éves batkovi kereszt, mely az otthonuktól
szülőföldjüktől távol nyugvó I. világháborúban harcoló vasi katonáknak állít emléket) a
látogatók rendelkezésére álltak a nyitást követően.
Véradás 3 alkalommal volt.
A rendezvények mellett gyűléseknek, családi eseményeknek (esküvő) is helyet adtunk.
Illetve a falugazdász itt tartotta fogadóóráját.
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Programjaink:
-

Színházi előadás: Olt Tamás: Szájon lőtt tigris 2020. szeptember 22.
Ünnepség az 1956-os forradalom emlékére: 2020. október 22.
Halottak napi megemlékezés: 2020.október 31.
Mesterházy Gábor emlékpark avatása: 2020. október 31.
Gyűjtés a földrengés károsultaknak : 2021. január 10.
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére koszorúzás: 2021. március 15.
Hulladékgyűjtés : 2021. április 03.
Faültetés a közösséggel és a szervezetekkel: 2021.április 10.
Májusfa állítás : 2021.május 01.
Májusfa kitáncolás: 2021. május 30.
Hősök napja: 2021. május 31.
Reviczky Gábor látogatása Ostffyasszonyfán : 2021. június 09.
Családi nappal egybekötött Falunapi rendezvény : 2021. július 17.
Színházi előadás : Petőfi Sándor: A helység kalapácsa: 2021. augusztus 14.

Partnereink:
-

Óvoda: Az ÁMK tagintézményeként feladatom volt az óvodával való kapcsolattartás,
tájékoztatás. Sajnos a járványügyi helyzet miatt nem volt alkalmam együttdolgozni az
óvodás gyermekekkel. Remélem a jövőben lesz alkalmam velük együtt dolgozni.

-

Fenntartó: Az intézményt az ÁMK igazgató képviseli, de alkalmanként személyesen is
tájékoztatást adok az egyes programokról, illetve felmerül, megoldandó
problémákról.

-

Iskola: Az iskolával jó kapcsolatot ápolok, sajnos az óvodához hasonlóan velük sem
volt alkalmam együtt dolgozni a járványügyi helyzet miatt. Remélem a jövőben ez
másképp lesz és újra tudják majd itt tartani a művelődési házban az iskolai
rendezvényeiket amelyekben természetesen segítő kezet nyújtok ha szükség van rám
illetve a tudásomra.

A művelődési ház bevételeinek nagy része az egyes helyiségek bérbeadásából származik,
elsősorban vásárok megtartása céljából. 2020. március 1-től az Önkormányzat
képviselőtestületének határozata alapján a bérleti díjak összegének és a bérbe vevők
meghatározásában változás történt.
Ostffyasszonyfa, 2021. augusztus 31.
Fűzfa Tifani
Közművelődési szakember
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