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A MUNKATERV ÉRTÉKELÉSÉNEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.366984 

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 

• 229/2012. VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény végrehajtásáról (Nkt. vhr.) 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.329462 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (Műkr.) 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.359381 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.366932 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról (Épr.) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.356545 
 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

(Ónap) 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157536.357114 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31239.356537 
 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról (Gytr.) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140332.367862 
 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154929.229241 
 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159102.353178 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156837.353175 
 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=208840.355465 
 
  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.366984
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.329462
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.359381
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.366932
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.356545
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157536.357114
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31239.356537
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140332.367862
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154929.229241
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159102.353178
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156837.353175
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=208840.355465
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Oktatási Hivatal által kiadott, óvodai működést meghatározó dokumentumok 
 

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok
/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf 

 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019
_psze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf 

 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Ötödik változat 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/
utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_5.pdf 

 Kiegészítő útmutató 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2017.pdf 

 Mentorok tevékenységének támogatása 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/mentori_segedlet.pdf 
 

A beszámolóban figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 
meghatározó fontosabb belső szabályozások is, így különösen: 
 

 az intézmény Alapító okirata, 
 az intézmény Pedagógiai Programja, 
 az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, 
 az intézmény Házirendje, 
 az intézmény Minőségirányítási programja, 
 az intézmény Egészségügyi programja, 
 az intézmény 2018-2019 nevelési évének munkaterve, 
 az intézmény Továbbképzési szabályzata és beiskolázási terve, 
 az intézményi önértékelés rendjére vonatkozó szabályozás, 
 az intézményben működő szervezetek működési dokumentumai. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_5.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_5.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2017.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/mentori_segedlet.pdf
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1. HELYZETKÉP 

1.1. HUMÁN ERŐFORRÁS ELEMZÉSE 

1.1.1. Gyermekek az intézményben 

A 2018/2019-es nevelési évben a gyermeklétszám kedvező alakulása miatt minden 2018. 

december 31-ig 3. életévét betöltött gyermeket szeptember 1-gyel fel tudtunk venni, ezzel 

biztosítva óvodáztatásukat. 

Az évközben újonnan érkező gyermekek számára is tudtunk férőhelyet biztosítani. 

Intézményünkbe jelenleg 159 fő gyermek jár. 

 

Gyermeklétszám alakulása 

 

2018/2019-es nevelési év 

Október 
1. 

Évközben 
elment 

Évközben 
érkezett 

Május 31. SNI BTM 
Hátrányos 
helyzetű 

Halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

146 5 18 159 6 12 1 3 

 

A kiscsoportok alacsonyabb, míg a középső- és nagycsoportok nagyon magas, szinte maximális 

létszámmal indultak, működtek. A kiscsoportokat 2019. januárjától jelentkező gyermekekkel 

folyamatosan töltöttük fel. A hatékony pedagógiai munka megvalósulását nehezítette a SNI-s 

gyermekek nevelési év közbeni létszámának növekedése. 

 

Sorszám Csoport neve Korosztály Csoportlétszám 
Számított 
létszám 

SNI 

1. Mókus Középső/nagy 30 30  

2. Süni Kiscsoport 23 25 1 

3. Katica Középső/nagy 28 31 2 

4. Méhecske Nagycsoport 27 30 2 

5. Mackó Középső 29 31 1 

6. Teknős Kiscsoport 22 22  

 

A Szakértői Bizottság előírásának eleget téve 2 fő sajátos nevelési igényű gyermekünk mellé, 

2018. szeptember 3-tól, napi 4 órában, gyógypedagógiai asszisztens jelenlétét biztosítottuk az 

optimális integrált nevelés megvalósítása céljából.  

Mivel pedagógiai asszisztenseink közül 1 fő rendelkezik gyógypedagógiai segítő munkatárs 

végzettséggel, így egyik gyermekünk mellé az ő szaktudását vettük igénybe, másik 

gyermekünk mellé pedig, megbízási szerződéssel alkalmazott kolléga segítségével oldottuk 
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meg az előírt gyógypedagógiai asszisztensi jelenlétet, aki 2019. március 10-zel anyagi 

nehézségekre hivatkozva másik munkahelyen helyezkedett el. Az ezt követő időszakban 

fejlesztőpedagógusunk aktívabb közreműködésével segítettük az optimális integrált nevelés 

megvalósítását. 

Beiskolázási adatok 

Ebben a nevelési évben tanköteles korú az a gyermek, aki 2013. augusztus 31. előtt született, 

vagyis 2019. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. 

Csoportok 
Tankötelesek 

száma 
Vizsgálatot 

kértünk 
Óvodában 

marad 
Iskolát kezd 

Katica 13 3 7 6 
Méhecske 27 3 0 27 
Mókus 16 9 10 6 
Összesen 56 15 17 39 

 

Beiratkozási statisztika 

Létszám 
2019. május 

31. 

Iskolát kezd 
2019. 09. 01-től 

Óvodában 
marad 

Beiratkozók száma 2019/2020-as 
nevelési évre Várható létszám 

2019. 09.01-től 
Óvodakötelesek 

Nem 
óvodakötelesek 

159 39 120 23 18 161 

 

Mulasztások alakulása 

Május 31-i 
állapot 

Igazolt 
hiányzás 

Igazolatlan 
hiányzás 

Tankötelesek hiányzása 
Igazolt Igazolatlan 

6501 69 1943 19 

Összesen 6570 1962 

 

Az igazolatlan mulasztások körében intézményvezető intézkedésre nem volt szükség. 

1.1.2. Személyi feltételek 

A 2018/2019-es nevelési év során mindennapi feladatainkat 33 fő alkalmazásával láttuk el.  

 

Óvodapedagógus 14 

vezető 1  

helyettes/fejlesztőpedagógus 1  

óvónő 11  

Nevelőmunkát 
közvetlen segítők 

9 

dajka 6  

óvodatitkár 1  

pedagógiai asszisztens 3  

Egyéb munkakörök 2 
takarító 1  

kertész, karbantartó 1  
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Konyhai 
alkalmazottak 

8 

élelmezésvezető 1  

szakács 1  

főzőnő 1  

raktáros 1  

konyhalány 2  

konyhai takarító 1 
határozott időre 

kinevezett 

konyhai adminisztrátor 1 
határozott időre 

kinevezett 

 

A dajkák feladata a nevelőmunkában 

Intézményünkben csoportonként 1 fő dajkával dolgoztunk. 

Az óvodapedagógusok melletti nevelőtársak, az óvodai élet nélkülözhetetlen szereplői, akik 

belső, tevékeny résztvevői voltak a csoportban zajló eseményeknek. Az óvodapedagógusokkal 

szorosan együttműködve, munkaköri leírásuknak megfelelően, hozzájárultak az óvoda 

eredményes és hatékony működéséhez. A csoportszobák takarításán túl besegítettek a 

gyermekek gondozásába, az egészséges életvitel igényének kialakításába, az érzelmi biztonság 

megteremtésébe, a közvetlen környezet esztétikussá tételébe, s a környezetkultúra 

megalapozásába.  

 

Pedagógiai asszisztensek  

A törvényi előírásoknak megfelelően pedagógiai munkánk színvonalas és eredményes 

megvalósítását óvodánk 2 pedagógiai asszisztense segítette a mindennapokban.  

 

Konyhai dolgozók 

Az óvodánk főzőkonyhával rendelkezik, amely megfelel a mindenkori hatályos jogszabályok 

által előírt higiénés-, munka-, és balesetvédelmi előírásoknak.  

A konyhai feladatokat 8 fővel láttuk el, melyből a 6 fő határozatlan idejű státusz mellett 2 főt 

fenntartói engedéllyel, határozott idejű - 2019. december 31-ig szóló - kinevezéssel 

alkalmaztunk, konyhai takarítói, s konyhai adminisztrációs feladatok ellátására. 

 

Egyéb alkalmazottak 

Az adminisztrációs feladatok elvégzésében óvodatitkárunk volt segítségünkre, a karbantartási, 

javítási munkálatok lebonyolítására 1 fő karbantartót, a napi, csoportokon kívüli takarítási 

feladatok megvalósítására 1 fő óvodai és 1 fő konyhai takarítót alkalmaztunk. 

 

Fluktuáció alakulása: 

 2019. szeptember 1-től új óvodapedagógus kolléganő kezdte meg munkáját a Katica 

csoportban.  

 Nevelési évünkre SNI-s gyermekünk mellé megbízási szerződéssel alkalmazott 

gyógypedagógiai asszisztensünk 2019. március 10-zel másik intézményben 

helyezkedett el. 
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 Gyesen lévő óvodapedagógus kolléganő 2019. április 10-vel távozott óvodánkból, s 

falujában, egy másik intézményben helyezkedett el. 

 Konyhai dolgozók körében gyermekvállalás miatt egy kolléganő 2019. szeptember 1-

től már nem állt munkába. 

 Jelenleg 1 fő dajka gyermekvállalás miatt még távol van. 

 2019. február 4-től óvodai takarítónk betegsége miatt tartós távollétre ment, s 

helyette, határozott időre új takarítót vettünk fel. 

 

Intézményen kívüli munkakörök 

 

Logopédus 

Utazó logopédus hetente 4 napon keresztül, órarend szerint, előzetes felmérés alapján, 

végezte a beszédhibás, beszédfejlődésben elmaradt gyermekek fejlesztését és a prevenciós 

munkát. Emellett szakmai segítséget nyújtott az egyedi, problémás esetekben, és 

közreműködött az SNI-s gyermekek egyéni fejlesztésében. 

 

Gyógytestnevelő 

Utazó gyógytestnevelő hetente 1 nap, órarend szerint gyógytestnevelési foglalkozást 

biztosított azoknak a gyermekeknek, akiknek az ortopédiai szűrés alapján indokolt volt a 

fejlesztése. Emellett ő is közreműködött az SNI-s gyermekek egyéni fejlesztésében. 

1.2. GAZDÁLKODÁSI MUTATÓK 

1.2.1. Költségvetési gazdálkodás 

Az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet Etyek Nagyközség Önkormányzata 

által biztosított intézményi költségvetés takarékos és körültekintő, előretervezett 

gazdálkodásával, esetlegesen megnyert pályázati pénzek tudatos felhasználásával 

biztosítottam. 

A költségvetés 2018. évi bér- illetve dologi felhasználásával elszámoltunk, a normatíva 

igénylésekkel kapcsolatban rendszeresen adatokat szolgáltattunk (létszám, SNI, 

gyermekétkeztetés), a 2019. évi pénzügyi felhasználásunk időarányosan, a tervezett kereteket 

figyelembe véve előre tekintő, takarékos gazdálkodással alakult. (bérfelhasználás, dologi 

felhasználás) 

1.2.2. Tárgyi erőforrás jellemzői 

Az intézmény zavartalan működéséhez, az intézményi célok minőségi megvalósításához 

elengedhetetlen feladat volt a tárgyi környezet folyamatos, tudatos fejlesztése. 

Zökkenőmentes működésünkhöz szükséges eszközök pótlása, kiegészítése, esetleges bővítése 

a kötelező eszköznorma előírásaihoz igazodva, folyamatos anyagi ráfordítást igényelt 

részünkről. 
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1.2.3. Szakmai anyagok biztosítása 

Pedagógiai Programunk céljainak eredményes megvalósításához elengedhetetlen feladatunk 

volt a szakmai eszközök, anyagok folyamatos felülvizsgálata, esetleges pótlása, fejlesztése. 

A költségvetésből finanszírozott eszközök mellet a csoportok saját bevételeikből bővítették 

kelléktárukat. 

Nevelési év elején a tanügyigazgatási dokumentumok és a kreatív munkához szükséges 

eszközök beszerzését valósítottuk meg, néhány mozgásfejlesztő eszköz pótlását gazdálkodtuk 

ki, csoportszobai, fejlesztő játékokat, szakmai könyveket vásároltunk és az Óvodai nevelés 

havilapot fizettük elő.  

  

1.2.4. Karbantartási, felújítási munkálatok 

Mindvégig törekedtünk intézményünk állagának megóvására. Fontosnak tartottam a 

biztonságos, nyugodt, harmonikus környezet biztosítását mind a gyermekek, mind a kollégák 

számára.  

Preventív feladatként a hibák, hiányosságok megelőzése érdekében rendszeres 

felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket, bejárásokat végeztünk, s a kisebb hibákat lehetőségeink 

szerint igyekeztünk javítani. A komolyabb problémák elhárításánál nagy gondot jelentett a 

megfelelő szakember biztosítása. 

 Udvari játékainkat folyamatosan karbantartottuk, felülvizsgáltuk. 

 Belső falfelületeket folyamatosan mázoltuk, szépítettük. 

 Nyílászárók külső felületkezelését folytattuk. 

 Csoportszobáink táblás szekrényét csiszoltattuk, festettük. 

 6 csoportszobában a világítást korszerűsítettük. 

 Csoportszobákban, tornaszobában magasan lévő ablakainkat alpinista technikával 

tisztíttattuk. 

 Kerti tujákat metszettünk. 

 A tűzoltó készülékeket karbantarttattuk.  

 Rágcsáló- és rovarirtást végeztünk.  

 Zsírfogót tisztíttattunk.  

 Gázkazánunkat felülvizsgáltattuk, karbantarttattuk. 

 Szennyvízszivattyú éves karbantartását elvégeztettük. 

 Számítógépes programok karbantartását, frissítését végeztük.  

 Műszaki kisgépek érintésvédelmi vizsgálatát elvégeztettünk. 

1.2.5. Megvalósult beszerzések 

 Szivacsmatracok cseréje, 

 Porszívók vásárlása, 

 1 csoportszobában szőnyegcsere, 

 6 db futóbicikli vásárlása, 

 „Polyball” játszótéri eszköz vásárlása, 

 6 csoportszobára LED reflektorok vásárlása, 



NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA                                                                                                                029980    

 
11 

 1 db fagyasztószekrény a konyhába. 

Felajánlások: 

 Ősszel nagy mennyiségű sütőtököt kaptunk egy őstermelőtől. 

 Nyáron dinnyét kaptunk a zöldségestől. 

 Óriás trambulint kaptunk egy szülőtől, melynek felújítása (védőháló) a Szülői Szervezet 

hozzájárulásával valósult meg. 

 Etyek Nagyközség Önkormányzata pályázata és az önerő finanszírozása által Ovi-Sport 

műfüves sportpálya került kialakításra óvodánk udvarán május hónapban. 

 „újHÁZikó” faházat kaptunk az udvarra az Etyeki Tüzép Kft-től. 

 Fenntartónk finanszírozása következtében új aszfaltos résszel bővült rollerpályánk. 

1.2.6. Pályázatok 

A költségvetésben tervezett intézményi bevételek mellett, melyek az intézmény fenntartását 

biztosították, több pályázatot is megragadtunk, melyek anyagi hozamát a gyermekek életének 

színesebbé tételére fordítottunk, szem előtt tartva a gyermeki igények kielégítését, a 

biztonságot, az esztétikumot. 

 

 

 

Pályázat kiírója Pályázat témája 
Megpályázott 

összeg 
Elnyert összeg Megjegyzések 

Fejér Megyei Német Területi 
Nem. Önkormányzat 

Német eszköztár bővítése 
„Kamishibai” 

papírszínházzal, német 
előadások szervezése 

100.000 0  

Magyar-Kút ÁMK Könyvtár Fenyőfa dekoráló verseny   Oklevelek, ajándékok 

Etyek Nagyközség 
Önkormányzata 

Ötletpályázat 946/2 hrsz-ú 
zöldterület fejlesztéséhez 

50.000 50.000 
6 db. futóbicikliket 

vásároltunk a 
gyermekeknek. 

Generali a Biztonságért 
Alapítvány 

Közlekedésbiztonsági 
Élményprogram 

150.000 Folyamatban  

Új Ház Centrum Pöttöm Fürdő program 1.000.000 Folyamatban Mosdófelújítás 

Etyeki Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Támogatás igénylése 
buszköltségre 

38.100 38.100 
Mányi Nemzetiségi 

Óvodatalálkozó 
buszköltsége 

Fejér Megyei Német Területi 
Nem. Önkormányzat 

Német bábelőadások 
szervezése 

70.000 60.000 
Német előadás 2019. 

szeptember 1 és 
december 31 között. 
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2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK MEGFELELŐSÉGE 

2.1. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE 

Az intézmény működése megfelel az intézmény kötelező dokumentumaiban megfogalmazott 

elvárásoknak (Alapító okirat, Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat). A nevelési év során 

valamennyi dokumentumunkat a törvényi változásoknak megfelelően módosítottuk, melyek 

elfogadásra, jóváhagyásra kerültek. 

 
Intézményünk nyitvatartása: 

Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel üzemelt, napi 11,5 óra nyitvatartási idővel 

reggel 6:00 – 17:30 óráig.  

Ügyelet reggel 6:00 – 7:30 óráig, délután 16:30 – 17:30 óráig tartottunk, mely idő alatt a 

gyermekeket összevont csoportokban helyeztük el. 

Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező takarítónő nyitotta és délután a 

munkarend szerint a takarítónő zárta. 

  

Munkarend: 

A kollégák munkarendjét Nkt-t figyelembe véve alakítottuk ki.  

Alkalmazottak a munkatervben meghatározott munkarendben dolgoztak. Az óvoda 

nyitvatartásának teljes ideje alatt a gyermekekkel óvodapedagógusok foglalkoztak.  

A munkaidőbeosztást az óvodavezető-helyettes készítette el, szükség szerint módosította, 

helyettesítéseket megszervezte. 

 

Óvodavezető kötelező heti óraszáma 40 óra. Az Nkt. szerinti óvodai intézményvezető 

csoportban töltött alkalmainak száma 10 db. 

 

Az óvodapedagógusok heti óraszáma 40 óra, ebből a csoportban eltöltött munkaidő 32 óra, a 

felkészülésre rendelkezésre álló idő 8 óra volt.  

Az óvodapedagógusok heti váltásban, csúsztatott munkakezdéssel – a nevelési évre szóló 

munkaidőbeosztás rendjében foglaltak szerint töltötték kötött óraszámaikat a 

gyermekcsoportokban, ill. a munkaköri leírásukban foglaltak figyelembevételével látták el a 

napi felkészülési feladataikat, eseti megbízatásaikat. Az adminisztrálást havi összesítéssel 

minden pedagógus önállóan dokumentálta. A személyre szóló munkarend a nevelési során 

folyamatosan biztosítva volt számukra. 

 

Fejlesztőpedagógus munkaideje heti 40 óra, intézményvezető-helyettesként a gyermekek 

körében eltöltött munkaideje heti 24 óra, ebből a felkészülésre rendelkezésre álló idő 4 óra, a 

fennmaradó 12 órát a helyettesi feladatok elvégzésével töltötte. Az adminisztrálást havi 

összesítéssel önállóan dokumentálta. 
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Nevelőmunkát közvetlen segítők (dajka, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens), takarító, kertész, 

valamint a konyhai alkalmazottak heti óraszáma 40 óra, a munkaköri leírásban 

meghatározottak szerint dolgoztak az intézményben.  

 

Az óvoda üzemeltetése Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által 

meghatározott időszakban – 2019. július 22 – 2019. augusztus 16 között – a nyári zárva tartás 

alatt szünetelt.  

Az intézmény a nyári zárva tartásának időpontjáról a szülőket február 15-ig tájékoztattuk. 

A nyári zárva tartás ideje alatt, meghatározott szerdai napokon 9-11 óráig a hivatalos ügyek 

intézésére ügyeletet kell tartottunk. 

 

Csoportösszevonásokat alkalmaztunk: 

 

 Rendkívüli esetekben, dolgozói lebetegedések során, értekezletek megszervezésénél a 

gyermekeket hasonló korú gyermekcsoportokba helyeztük el, a rendkívüli esetekről a 

szülőket a lehető legrövidebb időn belül tájékoztattuk. 

 Az iskolai szünetek időtartama alatt, a lecsökkent gyermeklétszámok miatt, előzetes 

írásbeli szülői igényfelmérés alapján, az intézmény összevont csoportokkal üzemelt. 

 A nyári szabadságolási időszakban a csökkenő gyermeklétszám miatt 

csoportösszevonásokat alkalmaztunk. 

 

Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítottuk a vezetői feladatok folyamatos ellátását. 

Ennek érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendjét az SzMSz-ben 

szabályozottak alapján alábbiak szerint valósítottuk meg: 

  

Megbízott intézményvezető 2018. augusztus 1-től 2019. július 31-ig: Zayné Gregolits Melinda. 

Intézményvezető-helyettesi feladatokat 2018. augusztus 1-től 2019. július 31-ig: Siroki Angéla 

fejlesztőpedagógus látta el. 

A vezető távollétekor, az intézmény működési ideje alatt, a KT vezetőjével váltott műszakban, 

az óvodában tartózkodtak. A vezető távollétében teljes felelősséggel végezte a vezetési 

feladatokat, nevelési területen közreműködött a vezető által megállapított tevékenységek 

irányításában, s közvetlenül szervezte és irányította a nevelőmunkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak munkáját. 

Az óvodavezető és a helyettes távollétében a vezetői feladatokat szintén SZMSZ-ben 

meghatározott szempontok alapján láttuk el. 

2.2. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK  

A nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontjáról a nevelési év elején, s az adott 

időponthoz közeledve szülőket a faliújságon és az óvoda hivatalos információs csatornáin 

keresztül legalább 1 héttel értesítettük. 

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodtunk a gyermekek 

felügyeletéről. 
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Nevelés 
nélküli 
napok 

Időpont Az értekezlet témája 

1. 2018. november 10. 
Vendégelőadó: Elsősegély a mindennapokban 1. 

(elmélet, gyakorlat) 

2. 2018. január 11. 
Vendégelőadó: Elsősegély a mindennapokban 2. 

(gyakorlat) 

3. 2019. április 18. 
Szakmai munkaközösségek beszámolója, ellenőrzési 

tapasztalatok, aktuális feladatok megbeszélése 

4. 2019. június 17. Nevelési évet záró értekezlet 

5. 2019. június 18. Alkalmazotti tanulmányi kirándulás 

2.3. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK, ALKALMAZOTTI MEGBESZÉLÉSEK 

Az időszerű, aktuális feladatok megbeszélését általában 2 hetente nevelőtestületi 

értekezleteket keretében valósítottuk meg. 

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja, igazolt hiányzástól függően, részt vett. A nevelőmunkát 

segítő munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka,) részvétele az alkalomszerű szervezés 

függvényében kötelező volt. 

Értekezlet 
dátuma 

 
Az értekezlet célja, témája 

Nevelés 
nélküli nap 

2018. augusztus 29. 
A 2018/19-es nevelési év előkészítése, kezdéssel 

kapcsolatos feladatok, tájékoztatás, munkatervi feladatok 
pontosítása. 

 

2018. augusztus 30. Alkalmazotti nevelési évnyitó értekezlet.  

2019. szeptember 17. 
Munkatervi feladatok megbeszélése, esetleges 

módosítása. 
Szülői értekezletek időpontjának egyeztetése. 

 

Kéthetente keddi 
napokon 

(13h-14h) vagy szükség 
szerint 

Időszerű, aktuális feladatok, programok megbeszélése.  

2018. október 1. 2018/2019-es Munkaterv véglegesítése, elfogadása.  

2018. október 25. Módosított Pedagógiai Program elfogadása.  

2018. november 10. 
Vendégelőadó: Elsősegély a mindennapokban 1.  

Elmélet és gyakorlat. 
(1) 

2018. november 27. 2019-es munkaruha pénzügyi tervének az elfogadása.  

2019. január 11. 
Vendégelőadó: Elsősegély a mindennapokban 2. 

gyakorlat. 
(2) 

2019. január 22. 
Önértékelési ütemtervnek megfelelő feladatok 
megvitatása, minősítési teendők egyeztetése. 

 



NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA                                                                                                                029980    

 
15 

 

Alkalomszerű nevelőtestületi értekezletek  

 

Alakalomszerű nevelőtestületi értekezleteket szerveztünk, ha a nevelőtestületnek pedagógiai, 

szakmai, szervezeti, ügyviteli, gazdasági és bármi más ügyben közösen kellett döntenie. Ennek 

konkrét, előre meghatározott időpontja nem volt a nevelési évben.  

 

Alkalmazotti értekezletek 

 

A dajkákkal, konyhásokkal, technikai dolgozókkal szükség szerint munkamegbeszéléseket és 

tájékoztató jellegű értekezleteket tartottunk. 

2.4. SZÜLŐI BESZÉLGETÉSEK 

Szülői értekezlet tervezett 

dátuma 
Az értekezlet célja, témája Felelős 

2018. szeptember 10 – 28. 
Általános szülői értekezlet 

csoportonként 
Csoportos óvónők 

2019. június 12. 
Új gyermekek szüleinek tartott 

szülői értekezlet 

Óvodavezető, leendő 
kiscsoportos 

óvodapedagógusok 

 

2019. február 12. 
Időszerű, aktuális feladatok, programok megbeszélése, a 
gyermekek fejlettségéről való beszámolási kötelezettség 

összegzése. 
 

2019. március 11. 
2019/2020-as nevelési év Beiskolázási tervének a 

megbeszélése. 
 

2019. április 18. 
Szakmai munkaközösségek beszámolója, ellenőrzési 

tapasztalatok, aktuális feladatok megbeszélése. 
Módosított házirend elfogadása. 

(3) 

2019. május 8. 
Vezetői pályázat véleményezésével kapcsolatos teendők 

megbeszélése. Az előkészítő bizottság elnökének és 
tagjainak a megválasztása. 

 

2019. május 16. 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének, 

oktatásának segítése – szaktanácsadói segítségnyújtás. 
 

2019. június 5. 
Új gyermekek csoportokba való elosztásának 

megbeszélése. 
 

2019. június 17. 

Nevelési évzáró értekezlet: 
 pedagógiai munka elemzése, értékelése, 
 munkaközösségek, felelősök beszámolója 
 évközben végzett egyéb feladatok értékelése, 
 következő évre vonatkozó feladat 

meghatározása, 
 a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata. 

(4) 

2019. június 18. Alkalmazotti tanulmányi kirándulás Tatára. (5) 
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A szülők tájékoztatása, informálása érdekében, a szülőkkel való hatékony együttműködés 

elősegítése végett a nevelési év elején szülői értekezletet tartottunk. 

Minden gyermeket érintően, minden csoportban félévente egy alkalommal fogadóórát 

valósítottunk meg, melynek tartalmi alapja a gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon 

követésének írásos és szóbeli tapasztalata. A tanköteles gyermekek szüleinek szervezett 

fogadóórákon fejlesztőpedagógusunk is jelen volt, ahol egyénenként tájékoztatta a szülőket 

gyermekük, felmérésre épülő, fejlettségi szintjéről, fejlesztési javaslatairól. 

Az egyes csoportok fogadóóráinak konkrét időpontja – óvodavezetővel történt egyeztetés 

szerint – a csoportok hirdetőtábláin került kifüggesztésre. 

  

Fogadóóra tervezett 
dátuma 

A fogadóóra jellege Felelős 

2018. november 12 – 30. 
Általános fogadóóra, 

nagycsoportosok felmérésének 
ismertetése 

óvodapedagógusok, 
fejlesztőpedagógus 

2019. május 6 – 24. 
Általános fogadóóra, 

fejlődési eredmények ismertetése 
óvodapedagógusok, 
fejlesztőpedagógus 

2.5. NYÍLT NAPOK AZ INTÉZMÉNYBEN 

2018. december 21-én, nyílt nap keretében közös karácsonyi készülődés volt a szülőkkel, s 

2019. május 24-én, Családi napunk szintén alkalmat adott az óvodai életbe való betekintésbe. 

 

A nevelési év során az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt 

napokat biztosítottunk leendő óvodásainknak és szüleinek. 

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napot 2019. április 10-én 

tartottuk. Előző évekhez képest nagyobb érdeklődésnek örvendett „Óvodabemutató” 

rendezvényünk. 

2019. augusztus 27-én „Óvodakóstolgató” címen biztosítottunk bepillantási és bekapcsolódási 

lehetőséget leendő óvodásainknak és szüleinek saját csoportjuk légkörébe. 

2.6. SZOLGÁLTATÁSOK, PROGRAMOK 

2.6.1. Intézményi szolgáltatás fenntartói támogatással 

Szolgáltatás megnevezése Időpontok Feladatot végző 

Fejlesztőpedagógia 
7:30 – 14:00  
napi szinten 

Siroki Angéla 

Gyógytestnevelés Hétfő 
Csernáné Hegyi Kinga  
utazó gyógytestnevelő 

Logopédia Hétfő, kedd, csütörtök 
Plézerné Krecs Ágota 

utazó logopédus 

 

Intézményben végzett egyéni fejlesztések 



NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA                                                                                                                029980    

 
17 

Az egyéni fejlesztéseket intézményünkben fejlesztőpedagógusunk, utazó logopédus és utazó 

gyógytestnevelő segítségével valósítottuk meg. 

 

Fejlesztőpedagógus munkája 

Nevelési év kezdetén és végén felmérte a tanköteles korú gyermekek aktuális fejlettségi 

szintjét az iskolai életre való felkészítés érdekében. 

A fejlesztésre szoruló gyermekek esetében az óvodapedagógusokkal, szülőkkel, szükség 

esetén egyéb szakemberekkel megbeszélte és egyeztette a fejlesztés irányát és feladatait, 

akikre egyéni fejlesztési terveket készített. 

Munkájával segítette a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermekek pedagógiai ellátását, fejlesztését. Közreműködött az SNI státuszt kapott 

gyermekek terápiás megsegítésében. 

A nevelési év során a szakértői vizsgálatok kéréséhez az óvodapedagógusokkal 

együttműködve pedagógiai véleményt készített. 

Szükség szerint kapcsolatot tartott az etyeki Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézménnyel, 
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézmény dolgozóival, s a Fejér Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazottaival. 
 

Fejlesztőpedagógus munkájának statisztikai kimutatása 

 

Gyermeklétszám 

Fejlesztőpedagógus által fejlesztett gyermekek 

Tanköteles Nem tanköteles Tanköteles 

Nem 
SNI 

SNI 
Nem 
SNI 

SNI 
Iskolát kezd Óvodában marad 

Nem 
SNI 

SNI 
Nem 
SNI 

SNI 

159 35 4 0 2 19 3 16 1 
Összesen 39 2 22 17 
Összesen 41 39 

 

Logopédus munkájának statisztikai kimutatása 

 

Logopédiai fejlesztés 

Felmért gyermekek 
száma 

Logopédus által fejlesztett gyermekek 

Fejlesztést igénybe vevők száma Gyógyult gyermekek száma 

60 40 8 

 

Gyógytestnevelő munkájának statisztikai kimutatása 

Gyógytorna 

Felmért gyermekek 
száma 

Gyógytestnevelő által fejlesztett gyermekek 

Fejlesztést igénybe vevők száma Gyógyult gyermekek száma 

55 37 0 
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2.6.2. Gyermekek fejlődési eredményei 

A gyermekek fejlődésének nyomon követését Patyi Zoltánné: Az óvodás gyermek fejlődésének 

nyomon követése c. felmérőfüzet alapján készítettük el. A fejlődést nyomon követő 

dokumentáció tartalmazza a gyerekek anamnézisét, a gyermekek fejlődésének mutatóit, a 

Pedagógiai Programban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos megfigyeléseket, a 

gyermekek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményeket, a 

fejlesztésre irányuló terveket, feladatokat, tevékenységeket, valamint a szülő tájékoztatásáról 

szóló feljegyzéseket.  

Minden csoportban, minden gyermekről ezt a fejlődési naplót vezetjük és a fejlődésüket 

ennek megfelelően követjük nyomon.  

A nevelési év során 2 alaklommal – ősszel és tavasszal – mértük a gyermekek fejlettségét nem 

számszerűsített adatokkal. 

Az elért eredményeket novemberben és májusban fogadóóra keretében a szülőkkel 

ismertettünk.  

A gyermekek fejlettségéről az óvodapedagógusok a nevelési évet záró értekezleten 

részletesen beszámoltak, erről készült feljegyzéseiket továbbították felém. 

 

2.6.3. Az intézményben biztosított programok, fakultatív foglalkozások 

Tanköteles korba lépett gyermekek szülői jelentkeztetés alapján fakultatív foglalkozásokon 

vehettek részt a nevelési év során. 

A hittanórákon való részvétel mindenki számára elérhető volt. 

A szülők közvetlenül a szervezőkkel álltak kapcsolatban fizetés, hiányzás, panaszkezelés 

ügyében.  

A gyermekek foglalkozásokra kísérése alapos szervezést igényelt részünkről, mely pedagógiai 

asszisztensek, dajkák és a programokat szervezők együttes munkájával valósult meg. 

A foglalkozások az igényfelmérést követően október 1-től május 31-ig voltak elérhetők. 

 

Foglalkozás megnevezése Időpont 
Foglalkozást tartó személy 

neve 

Katolikus hittan Kedd 8:15 Debreceniné Dobos Rita 

Református hittan Hétfő 15:25 Hunyadi János 

Fejlesztést végzi 

Fejlesztést igénybe vevők száma 

tanköteles nem tanköteles összesen 

összesen 
ebből 

SNI 
ebből 
BTM 

összesen ebből SNI  

Fejlesztőpedagógus 37 4 12 2 2 41 

Logopédus 40 3 1 0 0 40 

Gyógytestnevelő 36 1 7 1 0 37 
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Rock and Roll Kedd 15:00 Tamási Dorottya 

Ovifoci Csütörtök 15:00 Konczi György 

Gyermek Fantázia Aerobic Csütörtök 16:15 Tüskés Éva 

Játékos mozgásfejlesztés Szerda 15:00 Németh Éva 

Néptánc Hétfő 15:00 Németh Eszter 

Karate Péntek 15:30 Kovács László 

TSMT Hétfő, szerda 16:00 
Lénártné Póta Erzsébet 

Vida – Gyuricza Mariann 
 

A Rock and Roll és a Karate foglalkozások edzői döntés értelmében 2018. novemberétől 

megszűntek.  

2.7. BIZTONSÁGOS ÓVODA MUTATÓI 

Nevelési évünk során kiemelt figyelmet szenteltünk az esztétikus, egészséget támogató, 

biztonságos, rendezett környezet kialakítására és védelmére, a gyermekek testi, lelki, szellemi 

fejlődésének, kiegyensúlyozott légkörének megteremtésére. 

Feladatunk volt a gyermekek és felnőttek testi épségének megőrzése és figyelmük ráirányítása 

a környezet veszélyeire. 

Valamennyi dolgozónk a nevelési év megkezdésekor, új dolgozóink munkába állásuk előtt, 

kötelező tűz, munka- és balesetvédelmi oktatásban részesültek.  

Gyermekek és alkalmazottak körében 2018. október 12-én tűzriadót tartottunk.  

A gyermekek balesetvédelmi nevelését a csoportok óvónői tervszerűen és folyamatosan 

végezték. 

Az óvodába lépéstől – koruknak megfelelő szinten – megismertettük a gyermekekkel a 

balesetvédelmi szabályokat, megértettük velük betartásuk fontosságát saját és mások testi 

épségének megóvása érdekében. Kihangsúlyoztuk a veszély- és vészhelyzetek elkerülésének 

módját, a kisebbekre való nagyobb odafigyelést, a rájuk való vigyázást, a nekik való 

segítségnyújtást. 

 

Gyermekbalesetek 

Létszám 
Regisztrált 

balesetek száma 
%-os arány Baleset fajtája Megtett intézkedések 

159 1 0,6% Csuklótörés 
Óvodapedagógusok és gyermekek 

oktatása az eszközök helyes 
használatáról. 

 

Dolgozói balesetek 

Létszám 
Regisztrált 

balesetek száma 
%-os arány Baleset fajtája Megtett intézkedések 

33 1 3% Lábujjtörés 
Óvodapedagógusok oktatása az 
eszközök helyes használatáról. 
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2.8. KONYHA MŰKÖDÉSE 

Konyhánk az óvodások étkeztetésén túl az iskolások és az alkalmazottak ellátását is 

teljesítette. 

Mivel főzőkonyhánk a diétás étkeztetés terén, az előírt személyi és a tárgyi feltételek 

hiányában nem alkalmas speciális ételek elkészítésére, főzésére, ezért a diétás étkezők 

ellátását külső beszállító cég útján oldottuk meg, aki csak egyszeri főétkezést biztosított a 

gyermekek számára. Mivel egy ételszállító cég sem vállalta az ételek Etyekre való kiszállítását, 

ezért az ételek Biatorbágyról óvodánkba kerülése konyhai adminisztrátorunk 

közreműködésével, szállításával valósult meg. 

A speciálisan étkezők kisétkeztetésének megvalósítására 2019. márciusától dietetikus 

szakembert alkalmaztunk, aki elkészítette a diétás étlapokat, tanácsaival segítséget nyújtott a 

tízórai és uzsonna alapanyagainak beszerzésében, elkészítésében, s havi szinten több 

alkalommal felügyelte a konyha ez irányú működését. 

Mivel munkánk minden területén elengedhetetlen a minőségi javulás fokozása, ezért a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál pályáztunk a tavalyi „közepes” minősítés 

javítására, egy jobb minősítés elérésére. A hatósági ellenőrzés 2019. június 21-én megvalósult, 

az eredmény kiküldése még folyamatban van. 

 

Óvodai étkezési kedvezmények alakulása 

 

Étkezők 
száma 

Rgyk. 
3 vagy 
több 

gyermek 

Tartós 
beteg 

Nyilatkozat 
alapján 

ingyenes 

Nevelésbe 
vett 

Teljes 
árat fizet 

Diétás 
étkező 

159 8 54 8 46 2 38 3 

 

Iskolai étkezési kedvezmények alakulása   

 

Étkezés 
típusa 

Étkezők 
száma 

Rgyk. 
3 vagy 
több 

gyermek 

Intézményi 
támogatott 

Teljes árat 
fizet 

Nevelésbe 
vett 

Diétás 
étkező 

Tartósan 
beteg 

alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső 

Reggeli, 
ebéd 

18   10 2 1 1 3 1       

Menza 127   36 19 3 1 56 11     1  

Napközi 46 12 7 13 5   4 2 3      

Összesen 191 
12 7 59 26 4 2 63 14 3    1  

19 85 6 77 3  1 
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3. PEDAGÓGIAI MUNKA TELJESÜLÉSE 

 

Nevelésünk elveit Pedagógiai Programunkban, a Helyi Hagyományokat Ápoló Pedagógiai 

Programban fogalmaztuk meg. 

Nevelő munkánkra jellemző volt a Pedagógiai Programunk célfejezetében hangsúlyozottak 

szerinti türelmes, támogató légkör biztosítása, mellyel segítettük a gyermeket önmaga benső 

erőinek kibontakoztatásában és a világ felfedezésében.  

Igyekeztünk nyugodt, szeretetteljes, biztonságot adó, vidám környezetet biztosítani 

gyermekeink számára, a szülőkkel együttműködve, a családi nevelést elfogadva, azt segítve és 

kiegészítve. 

Fontosnak tartottuk a gyermekek természetes igényeihez való alkalmazkodást, maximális időt 

és feltételrendszert biztosítottuk a szabad játékhoz és a mozgáshoz. 

 

Pedagógiai gondolkodásmódunkat és munkánkat a következő eszmei, erkölcsi és kulturális 

emberi értékek előtérbe helyezésével valósítottuk meg: 

 

 Humanizmus és pedagógiai optimizmus. 

 Az emberi méltóság, jogok, a szabad, önmegvalósító élet tisztelete. 

 A család, haza tisztelete, szeretete. 

 A kultúra iránti nyitottság, értékeinek tisztelete. 

 Az egészség megőrzése. 

 Az emberi kapcsolatok harmóniája.  

 A másság elfogadása. 

 A természeti, társadalmi környezet védelme. 

3.1. ÁLTALÁNOS PEDAGÓGIAI FELADATAINK 

 Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket hangsúlyoztuk, amellyel biztosítottuk 

a gyermekek személyiségének eredményes fejlődését, közösségi életre történő 

felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését. 

 Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet tulajdonítottunk a játéknak, melyet a készség és 

képességfejlesztés leghatékonyabb módjának tartunk. 

 Biztosítottuk a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulást, melyben a gyermek 

képességeinek fejlesztését egyénre szabottan, differenciáltan, az egyes gyermekekhez 

igazított módszerekkel, eszközökkel, gyermekekhez mért tempóban végeztük.  

 Fontos feladatunknak tartottuk a speciális törődést igénylő gyermekekkel való 

foglalkozás optimális megvalósítását. 

 Tehetségnevelés terén legfontosabb feladatunk a kezdődő tehetségcsírák felismerése 

volt. A tehetségfejlesztés módjai közül a gazdagítás és dúsítás módszerét alkalmaztuk, 

az óvodapedagógusok differenciált gondozása, nevelése által. 

 Támogattuk a nemzetiségi nevelés keretében a német hagyományok további éltetését, 

környezetünk kultúrájának és nyelvének ápolását. 
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 Szem előtt tartottuk a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő hatékony 

pedagógiai tevékenység megvalósítását. 

 Fokoztuk a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, 

továbbfejlesztésének lehetőségeit. 

 Gazdagítottuk a pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát 

segítő eszközök és felszerelések jegyzékét. 

 

Nevelőmunkánk tervezése és gyakorlati megvalósulása az Nkt. és annak rendeleteivel, 

valamint a Pedagógiai Programunkkal, illetve az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatával, az elfogadott éves munkatervvel koherensen valósult meg. Az óvoda 

dokumentumai tudatos, tervszerű és logikusan felépített nevelési és fejlesztési célokat, 

feladatokat tartalmaztak a gyermekcsoportra, a kisgyermekre vonatkozóan egyaránt.  

3.2. ÉVES KIEMELT PEDAGÓGIAI FELADAT 

A 2018/19 nevelési évre, a nevelőtestület az Inkluzív nevelés módszertani fejlesztését 

határozta meg.  

 

Az inkluzív pedagógiai szemlélet jelenlétének, erősítésének fontossága Pedagógiai 

Programunkból is következik. Mindennapi feladataink közé tartozik a sokféleség elfogadása, a 

befogadó környezet megteremtése, hiszen együtt nevelünk különböző társadalmi, kulturális 

és egyéni adottságokkal rendelkező gyermekeket. 

 

Az egyéni jellemzőkből kialakuló egyediségre, valamint a folyamatosan változó személyes 

igényekre való reagálás, az együttnevelés elfogadó gyakorlata jelenti az inkluzív 

pedagógiánkat.  

 

Az óvodánkban folyó integrált nevelés megkönnyítése érdekében Inkluzív nevelés szakmai 

munkaközösséget hoztunk létre, akik értekezleteik, vitáik alkalmával, továbbképzésekbe való 

bekapcsolódásuk által igyekeztek elősegíteni a nevelői és munkatársi közösség szakmai pozitív 

hozzáállásának formálását, s az elfogadóbb, befogadóbb intézményi légkör kialakítását a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekekre vonatkoztatva. 

Szaktanácsadói segítséget kértünk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése – oktatása 

témakörében, mely személyes konzultáció keretében valósult meg. 

Szorgalmaztuk a gyógypedagógus asszisztensi, pedagógiai asszisztensi, fejlesztőpedagógusi 

jelenlétet és munkát az érintett csoportok gyermekei és pedagógusai számára. 

3.3. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

Intézményünk stratégiai céljainak megvalósítása érdekben rendszeresen mérjük, értékeljük a 

célok megvalósítása okán indított folyamatok, kialakított szervezeti struktúrák és a nevelő-

oktató munka eredményességét, a szervezet hatékonyságát. A mérések során betartjuk az 
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érvényességre, megbízhatóságra, illetve objektivitásra vonatkozó metodikai 

követelményeket. 

Az egyes mérések ütemezését, periódusait, módszereit intézményünk Minőségirányítási 

programja tartalmazza, melyek lebonyolítását, koordinálását óvodánk Minőségirányítási 

csoportja végzi.  

Munkatervünknek megfelelően pedagógiai munkánkba beépítettük a 2017/2018-as nevelési 

évben végzett méréseink eredményeit, s a meghatározott fejlesztési irányra nagy hangsúlyt 

fektettünk. 

 

Területei: 

 Gyermeki elégedettség mérés 

 Szülői elégedettség mérés 

 Külső partnerek elégedettségének mérése 

 Alkalmazottak megelégedettség és klímavizsgálata  

 

A Minőségirányítási programunk működtetésének megfelelően nevelési évünk során télen a 

szülők, tavasszal pedig az alkalmazottak elégedettségét mértük. 

3.3.1. Gyermeki elégedettség mérés 

A nevelési év során feladatunk volt, hogy a játékba integrált tanulásos tevékenységek közül a 

matematikát kedveltebbé tegyük gyermekeink körében. A mindennapokban kihasználtuk az 

alkalmakat, hogy szinte észrevétlenül, játékosan valósítsuk meg a matematika jellegű 

tevékenységeket. Figyelemfelkeltő eszközök készítésével, tárházunk bővítésével igyekeztük a 

gyermekek érdeklődését a matematika felé irányítani. 

 

A babaszobai, babakonyhai játékok iránti kedv felkeltését óvodapedagógusi személyes 

bekapcsolódás, motiváló játékok, eszközök készítésével és beszerzésével tettük 

élményszerűbbé.  

Séták, kirándulások, egyéni meghívások során alkalmat teremtettünk a különböző szakmák 

képviselőivel való ismerkedésre, mint eladó, virágos, autószerelő, rendőr, szakács stb. Ez is 

hozzájárult a szerepjátékuk színesedéséhez. 

3.3.2. Szülői elégedettség mérése 

Számunkra a minőségirányítási program elengedhetetlen része, hogy közvetlen partnereinktől 

folyamatos jelzéseket kapjunk, és azokra reagálva folytassuk és eredményessé tegyük 

nevelőmunkánkat. Az elégedettséget évente, a gyermekek szüleinek körében mérjük.  
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A 2017/2018. nevelési évben elvégzett Szülői elégedettség mérés eredménye alapján a 

2018/2019. nevelési évre kitűzött feladatainkat teljesítettük. 

1. Az óvodánkban folyó integrált nevelés megkönnyítése. 

Kiemelt pedagógiai feladatként kezeltük ezt a területet, eredményességünket és integrált 

munkánkat az Inkluzív nevelés szakmai munkaközösség segítette és koordinálta. 

2. Hosszú, egész délelőttös, szülői programok. 

Folyamatos megbeszéléseket folytattunk a szülői érdekképviselettel a szülői közösséget érintő 

programok megvalósításával kapcsolatban.  

Az Anyák napját új formában, idén is a gyerekek műsoroztatása nélkül délután, kötetlen 

formában valósítottuk meg. 

Leendő óvodás gyermekeink szülei számára szervezett Óvodabemutató rendezvényünket – az 

előző évektől eltérő módon – a délutáni időszakra szerveztük, mely ezáltal nagyobb 

érdeklődésnek örvendett. 

3. Óvodabővítés, kisebb csoportlétszám. 

Jelenlegi létszámunk nem igényli az óvodabővítést, azonban ez a terület nem a mi 

kompetenciánk, mindkettő fenntartói hatáskörbe tartozik.  

A 2018/2019-es nevelési évet kezdő két kis csoport már alacsonyabb létszámmal indult, 

azonban a már működő csoportok továbbra is magasabb gyereklétszámmal üzemelnek. 

A gyermeklétszám egyenlő elosztását, az egyenlő terhelés megvalósítását a vegyes csoportok 

bevezetése oldaná meg, mely nevelőtestületi döntés értelmében nem valósult meg. 

 

A 2018/2019 nevelési évben elvégzett Szülői elégedettség mérés eredménye alapján a 

következő nevelési évben ránk váró feladatok: 

 

A szülők leginkább elégedettek, melyeket erősségeinknek tudhatunk: 
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 a beiratkozást megelőző nyílt nap lehetősége (95,6%), 

 az óvoda tisztasága (93,1%), 

 az óvoda gyermekszerető, harmonikus légköre (92,9%), 

 a só szoba megléte (92,3%), 

 az óvoda tárgyi felszereltsége (91,7%), 

 az óvoda biztonsága (90,1%). 

Fejlesztés iránya: 

1. Hiányzások igazolásában nagyobb rugalmasság biztosítása. 

2. A gyermekek fejlődése érdekében az iskolával való szorosabb együttműködés 

megvalósítása. 

Feladatunk, hogy elfogadottság indexünk emelkedjen, a felmerülő problémákra azonnal 

reagáljunk. 

3.3.3. Külső partnerek elégedettségének mérése 

Intézkedési tervben meghatározottak szerint feladatunkat a 2017/2018-as nevelési évben 

mért igények teljesítéséhez igazítottuk. 

 

Fejlesztés iránya Feladat Megvalósulás 

1. Magas színvonalú 
szakmai munka 
fenntartása. 

Szakmai információk folyamatos gyűjtése, 
átadása. 
Továbbképzések széles körű igénybevétele. 
Folyamatos önképzés a pedagógiai 
programunk színesítéséhez kapcsolódóan. 
 

Önképzéssel, továbbképzésekkel 
eredményes és hatékony pedagógiai 
munkát valósítottunk meg. 

2. Felmerülő 
problémák közös 
megoldása. 

Közös esetmegbeszélések szervezése: 
✓ hátrányok csökkentésére 

(felzárkóztatás) 
✓ kiemelkedő képességű gyermekek 

támogatására (tehetséggondozás) 

A problémák megoldására szülőkkel, 
társintézményekkel 
esetmegbeszéléseket szerveztünk, s 
nagyobb hangsúlyt fektettünk a 
csoporton belüli differenciálásra, 
tehetséggondozásra. 

3. Igazolási protokoll 
átgondolása. 

Jogszabályi előírásoknak megfelelően a 
hiányzások igazolási rendszerének újra 
gondolása, esetleges módosítása, az előre nem 
látható távolmaradás igazolásának 
rugalmasabbá tétele. 

Házirendünket az igazolási protokoll 
rugalmasabbá tétele végett 2019. 
májusától módosítottuk. 

 

3.3.4. Alkalmazotti megelégedettség és klímavizsgálat 

A 2017/2018 nevelési évben elvégzett Alkalmazotti megelégedettség és klímavizsgálat mérés 

eredménye alapján a 2018/2019-es nevelési évre kitűzött fejlesztendő területeinket 

intézkedési tervünknek megfelelően igyekeztünk megvalósítani. 

 A testületben nincsenek klikkek. (73%)    
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 Nincsenek személyi ellentétek. (71%)    

Közös programok szervezése és azokba való bekapcsolódások – garázsvásár, Mikulásfutás, 

mesedélelőtt, Anyák napi mozi szervezése, Családi napon való fellépés, községi gyermeknapon 

büfé üzemeltetése, alkalmazotti kirándulás – mind a csapatszellem, közösségépítés, az együvé 

tartozás érzését erősítette. 

Vannak nehezebben motiválható kolléganők, akik további ösztönzésre szorulnak a 

közösségépítő tevékenységekbe való bekapcsolódáshoz. Bennük tovább erősítjük, hogy a 

közösen átélt élményekkel az önös érdekek háttérbe szorulnak, s ezáltal a személyi 

kapcsolatok továbbfejleszthetők.       

2018/2019 nevelési évben elvégzett Alkalmazotti megelégedettség és klímavizsgálatának 

eredménye alapján a következő területek az erősségeink: 

 Munka ellenőrzését az illetékes személy végzi (100%) 

 Az óvodavezetés fontosnak tartja az óvónők szakmai fejlődését. (100%) 

Fejlesztés iránya a nevelőtestület kérdésköréből kerültek ki: 

1. A testületben nincsenek klikkek. (67%) 

2. Nem szeretnének más intézményben dolgozni. (75%)  

 

     

 

3.4. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKÁJA 

Az intézmény legfőbb döntéshozó szerve a nevelőtestület, aki egyes jogköreit átruházza a 

szakmai munkaközösségekre, akik munkájukkal részt vállalnak a pedagógiai munka 

hatékonyságának növelésében.   

84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%

Elégedettségi átlag
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Nevelési év elején nevelőtestületünk úgy határozott, hogy a jogszabályi elvárásoknak 

megfelelve, értékeinket és elért eredményeinket megtartva, új célok megvalósítását kitűzve 

kívánunk szakmai munkánk területén továbbfejlődni. 

 

A munkaközösségek, mint a szervezetfejlesztés mozgatórugói, pozitív információkat 

továbbítottak, fejlesztették az innovatív gondolkodást és szakmai igényességet, s biztosították 

a szakmai fejlesztés kollektív megvalósulását. 

 

Ennek szellemében óvodánkban 3 munkaközösség alakult, akik éves tervükre építve végezték 

munkájukat a nevelési év során. Nevelőtestületünk minden tagja valamelyik szakmai 

munkaközösség tevékeny tagja volt. 

 

Tagok BECS munkaközösség 
Német 

munkaközösség 

Inkluzív nevelés 

munkaközösség 

1. 
Munkaközösség 

vezető 
Apostagi Zita Hidvégi Klára Siroki Angéla 

2. 

Tagok 

Molnárné B. Marianna Apostagi Zita Izinger Anett 

3. Hidvégi Klára Aszódi Judit Szalainé Tanács Éva 

4. Aszódi Judit Dán Szilvia Takács-Iván Zsófia 

5. Zayné G. Melinda Léberné K. Krisztina Tóthné H. Ildikó 

 Szásziné J. Ildikó   

6. Balázs József  
Fehérváriné Herczeg 

Edit Krisztina 

 

Önértékelési csoport beszámolója 

 

A munkaközösség a Teljes körű Intézményi Belső Önértékelési Program – Eljárásrend, 2015-

2020 az irányadó, a munkát ez alapján végezte. 

 

A pedagógus önértékelés célja volt: 

A pedagógusok nevelő-oktató munkájának fejlesztése, a kiemelkedő és fejleszthető területek 

meghatározásával.  

Az értékelés alapját a pedagógus minősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagógus 

kompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógus minősítésének alapját képző 

indikátorok alkották. 

A pedagógus önértékelés annak érdekében történt, hogy módszertani segítséget tudjunk 

nyújtani az intézményi minőségi munkavégzés számára. 

 

Pedagógus önértékelés az alábbi szempontok figyelembevételével történt: 

 gyakornokok, 

 minősítési eljárással érintettek, minősítésre jelentkezők, 

 egyéb önértékelésre kijelölt pedagógus. 
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Feladatunk volt: 

 az önértékelés előkészítése, megtervezése, lebonyolítása, 

 az éves önértékelési terv elkészítése, 

 a kollégák bevonása. 

 

Az önértékelésnél az alábbi módszereket alkalmaztuk: 

 

1. Dokumentumelemzés. 

2. Tevékenység/ foglalkozáslátogatás. 

3. Interjú. 

4. Kérdőíves felmérés. 

 

A 2018/2019 nevelési évben négy kolléganő lett önértékelésre kijelölve. A munkatervben 

kijelölt óvodapedagógusok önértékelése a 2018/2019 nevelési évben megtörtént.  

 

Sorszám 
Önértékelésre 

kijelölt pedagógus 
Tervezett időszak Megvalósult időszak 

1. Apostagi Zita 2018. november hónap 2018. november 6. 

2. Hidvégi Klára 2019. február hónap 2019. február 7. 

3. Siroki Angéla 2019. április hónap 2019. május 9. 

4. Dán Szilvia 2019. május hónap 2019. április 2. 

 

Német munkaközösség beszámolója 

 

Megvalósult programjaink, feladataink: 

 Szeptember: német munkaközösség alakuló ülése: éves feladatok megbeszélése, a 

csoportnaplóban a német nemzetiségi nyelvi nevelés adminisztrációs feladatai. 

 November 11.: nagycsoportosaink a Márton napi rendezvényünkön német dalokkal, 

versekkel, táncokkal léptek fel. 

 November: pályázatot nyújtottunk be a Fejér Megyei Német Nemzetiségi 

Önkormányzathoz, hogy „Kamishibai” – papírszínházat és hozzá tartozó meséket 

vásárolhassunk – sajnos támogatást nem kaptunk. 

 2019. január: a munkaközösség féléves megbeszélése: magvalósított feladatok, 

további tervek. 

 Február: Katica csoport látogatása a helyi német tájházban 

 Május 11.: A Katica csoportból 15 gyermek német gyermektáncokból összeállított 

műsorral lépett fel nagy sikerrel a Mányon megrendezésre kerülő Óvodatalálkozón, 

melyet a német nemzetiségi óvodák számára szerveztek. A gyerekek nagyszerű 

szereplésük után megnézték a helyi sváb tájházat, majd az óvodában népi játékokkal 

ismerkedtek, pogácsát sütöttek, kézműveskedtek és ebédeltek. 

 Német Nemzetiségi Önkormányzatunk a nevelési év folyamán anyagilag támogatta 

óvodánkat: buszköltség a mányi fellépésre. 
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 A 2019-ben pedagógus minősítési eljárásban részt vevő nemzetiségi kolléganőkkel 

közös megbeszéléseket tartottunk, segítettük egymást ötlettekkel, tanácsokkal. 

 Sikeresen mérettetek meg a 2019-es pedagógus minősítési eljárásban német 

nemzetiségi óvodapedagógusaink: Léberné Kővágó Krisztina Pedagógus I., Apostagi 

Zita és Hidvégi Klára Pedagógus II. fokozatba léptek. 

 

Inkluzív nevelés szakmai munkaközösség tevékenységéről 

 

Az Inkluzív nevelés szakmai munkaközösség 2018 szeptemberében alakult meg, a 

nevelőtestület 6 tagjának részvételével. A munkaközösség elsődleges célja az 

intézményünkben folyó együttnevelés szakmai színvonalának erősítése, az integrált 

nevelésben résztvevő pedagógusok napi munkájának segítése. 

 

Alakuló ülésünkön elfogadtuk a munkaközösség éves munkatervét. Megfogalmaztuk 

céljainkat, feladatainkat, elvárásainkat. Célul tűztük ki, hogy az intézményünkben folytatott 

integrált nevelési gyakorlatot még inkább közelítsük az inklúzió felé a sajátos nevelési igényű, 

beilleszkedési nehézséggel küzdő, illetve hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekeket 

fogadó csoportok szakmai munkájának támogatásával, a résztvevő pedagógusok szakmai 

igényének feltérképezésével, a témához kapcsolódó korszerű pedagógiai módszerek, 

módszertani újdonságok közös megismerésével, feldolgozásával, az egyöntetűen elfogadott 

módszerek alkalmazásának ösztönzésével. Munkánk eredményeként értékeltük a pedagógia 

programban megfogalmazott vállalások, szakmai elvárások teljesítési színvonalának emelését. 

Feladataink közt határoztuk meg a pedagógia program folyamatos felülvizsgálatában történő 

aktív részvételt, a szervezet fejlesztésében nyújtott támogatást, az információáramlás 

elősegítését a munkaközösség tagjai és a nevelőtestület között a megismert és a gyakorlatban 

bevált módszerekről, ismeretanyagról, aktív, segítő részvételt az intézmény Önértékelési 

programjának megvalósításában, valamint a témához kapcsolódó szakmai továbbképzések, 

más intézményekben folyó „jó gyakorlatok” megismerését célzó látogatások szervezésében. 

Helyet adtunk az ügyünket előmozdító szakmai álláspontok őszinte megvitatására, igény 

szerint az aktuális esetek, események elemzésére, megbeszélésére is. 

 

Munkánk során foglalkoztunk a fogyatékossággal élők, illetve különleges segítségre szorulók 

emberi jogaival, az integrált nevelés és az inklúzió nemzetközi elfogadottságával, 

gyakorlatával, hazánkban történő bevezetésének, megvalósításának jogszabályi 

előzményeivel, illetve jelenlegi helyzetével.  

 

Az intézményi légkör még elfogadóbbá válását, az intézmény nevelői és munkatársi közössége 

hozzáállásának nyitottabbá válását reméltük a segítségre szoruló gyermekek jobb, alaposabb 

megismerési módszereinek felelevenítése, új módszerek, ismeretanyagok felkutatása, 

elemzése, beépítése és közzététele útján. Ezért foglalkoztunk a viselkedést meghatározó 

neurobiológiai, pszichológiai, környezeti tényezők megismerésének lehetőségeivel, 

feltárásával, problémás helyzetekben alkalmazható technikák elsajátításával. 
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Különös hangsúlyt fektettünk az egyes, közösséget leginkább zavaró magatartási nehézségek, 

mint például a „hiszti”, pszichológiailag is elfogadott kezelésének, megoldásának 

elsajátítására. 

 

Az éves tervben elfogadott témákhoz szerettünk volna külső előadók véleményét is 

megismerni.  

Reményi Tamást kerestük fel ez ügyben, de ő külföldi elfoglaltságára hivatkozva egy másik, 

témában jártas előadót ajánlott, aki viszont sem telefonon, sem emailben nem volt elérhető. 

Az elmaradó előadásokat a Youtube-ról letöltött, nyilvánosan is megtekinthető pszicho-

pedagógiai tartalmú videók megtekintésével pótoltuk. 

 

Tervezett programjaink közül megvalósítottuk egy szegregált intézmény gyakorlatának 

megismerését. Egy kivétellel a csoport összes tagja, legalább egy alkalommal látogatást tett a 

budapesti Gyengénlátók Általános Iskolája, EGYMI, Miskolci utcai épületében. A résztvevők 

közül mindenki megtapasztalhatta az ott folyó segítő munka, a személyi, tárgyi feltételek, 

különleges lehetőségek, és az intézményi légkör állapotát, magas színvonalát. 

 

2019. május 16-án meghallgathattuk Német Jánosné szaktanácsadó kitűnő előadását a Sajátos 

nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelésének lehetőségei témakörben. 

3.5. FELELŐSI RENDSZER, MEGBÍZATÁSOK 

Munkatervünkben meghatározott feladatok megvalósulását az abban meghatározottak 

felelősök végezték. 

 

Felelősi rendszerünkben szereplő feladatok részben folyamatos, részben eseti megbízások 

voltak, melyek nagyságrendjénél az egyenlő elbánás és terhelés, illetve az önkéntesség elvét 

tartottam szem előtt. 

A felelős a munkáját önállóan végezte, természetesen a munka jellegétől függően maga 

tervezte, szervezte, szükség esetén kiosztotta a feladatokat. A felelős felelősséget vállalt a 

feladat minőségi megvalósításért. 

 

Megnevezés Felelős 

Médiafelelős Apostagi Zita 

Jegyzőkönyvvezető Gulyásné Nádpor Noémi 

Munkaközösség vezetők 

1. Német munkaközösségi vezető Hidvégi Klára 

2. Munkaközösség (BECS) vezető Apostagi Zita 

3. Inkluzív nevelés munkaközösség vezető Siroki Angéla 

Gyakornok mentorálása Molnárné Bónis Marianna 
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Hidvégi Klára 

Garázsvásár szervezője Apostagi Zita 

Dekorációfelelős Aszódi Judit 

IMIP vezető Aszódi Judit 

Értekezletek kiértesítéséért felelős Cserhalmi-Szabó Katalin 

Intézményi tűzvédelmi, munkavédelmi koordinátor Takács-Iván Zsófia 

Közalkalmazotti Tanács vezető Molnárné Bónis Marianna 

Gyermekvédelmi koordinátor Siroki Angéla 

Iskolával a kapcsolattartó Siroki Angéla 

Leltárfelelős Siroki Angéla 

Könyvtár felelős Siroki Angéla 

Szertár felelős Szásziné Juhász Ildikó 

Egészségügyi felelős, kapcsolattartó egészségügyi 

szakemberekkel 
Szalainé Tanács Éva 

Dávidmajor-i gyermekek fogadása, átadása Nagyné Répási Judit 

A HACCP rendszer vezetése Marincsákné Lojt Éva 

Pályázat lebonyolításáért felelős  Léberné Kővágó Krisztina 

Nyomtatványok biztosítása Balázs József 

Pályázatok benyújtásáért felelős Balázs József 

3.6. ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK, JELES NAPOK 

A hagyományok, ünnepek ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú 

személyiségfejlesztésétől, érzelmi életük gazdagításától. Megalapozzák a szűkebb és tágabb 

környezethez fűződő pozitív viszony alakulását, a népi kultúra ápolását. A felnőtt 

közösségekben hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés értékeinek 

erősítéséhez.  
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Az ünnepvárás, a készülődés távlatot adott a gyermekeknek és felnőtteknek, változatosságot 

jelentettek a mindennapok során. Fontos feladatunknak tekintettük az ünnepek méltó 

megszervezését.  

Pedagógiai Programunk megvalósítása során gazdag programválasztékot kínáltunk, melynek 

megvalósulása a dolgozók aktív közreműködésével jött létre. 

Egyéb programjaink 

Megvalósulás Rendezvényeink Felelős 

Szeptember 

Szeptember 
3. 

Szeptember 3-án reggel az iskolába menő 
gyermekeket iskolába kísértük 

Volt nagycsoportos 
óvodapedagógusok 

Szeptember 
27. 

Mihály napi hagyományos Betakarítási ünnep Tóthné Horn Ildikó 

Október 

Október 7. Garázsvásár Apostagi Zita 

Október 19. 
Október 23-i nemzeti ünnepünkről 

megemlékezünk 
Izinger Anett 

November 

November 9. Hagyományos Márton napi ünnepünk Hidvégi Klára 

November 
12 – 16. 

Szociális, őszi ruhabörze 
Pedagógiai 

asszisztensek 

December 

December 6. Mikulás látogatása óvodánkba Aszódi Judit 

December 13. Karácsonyi vásár a gyermekeknek 
Molnárné Bónis 

Marianna 

Ünnep, esemény 
Az ünnep megtartásának 

időpontja 
Felelős szervező 

Mihály napi betakarítási 

ünnep 
2018. szeptember 28. Tóthné Horn Ildikó 

Október 23-i megemlékezés 2018. október 19. Izinger Anett 

Márton nap 2018. november 9. Hidvégi Klára 

Mikulás 2018. december 6. Aszódi Judit 

Karácsonyi ünnep 2018. december 19. Dán Szilvia 

Farsang 2019. február 22. Izinger Anett 

Gergelyjárás 2019. március 12. Szalainé Tanács Éva 

Március 15-i megemlékezés 2019. március 14. Aszódi Judit 

Húsvét 2019. április 15 – 17. Óvodapedagógusok 

Föld napja 2019. április 26. Hidvégi Klára 

Anyák napi készülődés 2019. május 2 – 3. Óvodapedagógusok 

Családi nap 2019. május 24. Léberné Kővágó Krisztina 

Nagycsoportosok ballagása 2019. május 31. Nagycsoportos óvónők 
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December 18. 
Karácsonyfa díszítés, nyugdíjas kollégák vendégül 

látása 
Dán Szilvia 

December 19. 
Közös karácsonyi ünnep a gyerekekkel, 

csoportonkénti ajándékozás 
Dán Szilvia 

December 21. Karácsonyi készülődés a szülőkkel közösen 
Óvodavezető 

Óvodapedagógusok 

Február 

Február 1. 
Az első osztályos gyermekeknek 

„Mackóébresztős” hagyományos program 
Takács-Iván Zsófia 

Február 22. Farsangi rendezvényünkön vettünk búcsút a téltől Izinger Anett 

Március 

Március 12. 
Gergely járási népszokással csináltunk kedvet az 

iskolába járáshoz 
Szalainé Tanács Éva 

Március 14. 
Március 15-i nemzeti ünnepünkről 

megemlékeztünk 
Aszódi Judit 

Április 

Április 
8 – 12. 

Szociális, tavaszi ruhabörze 
Pedagógiai 

asszisztensek 
Április 

15 – 17. 
Húsvét csoportonkénti megünneplése Óvodapedagógusok 

Április 
26. 

Föld napjának hagyományszerű megünneplése Hidvégi Klára 

Május 

Május 
3. 

„Vegyél az öledbe” Anyák napi mozi Óvodapedagógusok 

Május 
6 – tól 

Csoportonként a gyermekek tavaszi 
kirándulásának megszervezése 

Óvodapedagógusok 

Május 24. Családi nap 
Léberné Kővágó 

Krisztina 

Május 29. Kihívás napi sportnap Takács-Iván Zsófia 

Május 31. 
Iskolába készülő gyermekeink búcsúzása az 

óvodától 
Nagycsoportos óvónők 

Június 

Június 3. 
Önkormányzat támogatásából pedagógusnapi 

vacsora 
Óvodavezető 

Június 13. „Ovi-sport” műfüves pálya átadása 
Óvodavezető 

Nagyné Répási Judit 

Augusztus 

Augusztus 27. 
„Óvodakóstolgató” az új gyermekek és szüleik 

számára 
Leendő kiscsoportos 

óvónők 

3.7. SZAKMAI TOVÁBBFEJLŐDÉS MEGVALÓSULÁSA 

A magas színvonalon végzett nevelőmunka elengedhetetlen feltétele a folyamatos 

informálódás, mely a gyermekek mindenek felett álló érdekeit szolgálja.  

Ezért a nevelési év során nagy hangsúlyt helyeztem az innovációra, a tudás folyamatos 

megújítására, továbbképzési lehetőségek kihasználására.  
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A hétévenkénti – 120 órás – továbbképzési kötelezettség teljesítése minden pedagógus 

felelőssége, ennek megtervezése, megszervezése az intézményvezető koordinálásával 

valósult meg.  

 

Az intézményen belüli továbbképzések az egymás csoportjában való hospitálások, a 

munkaközösségi tevékenységek, mind pedig a nevelői értekezleteken, szakmai napokon való 

elméleti, pedagógiai, pszichológiai, módszertani kiselőadások, beszámolók megtartásával 

történtek. 

 

Az intézményen kívüli képzések alapját az óvodapedagógusok önértékelési tervében megjelölt 

irány, vagyis azok a célok, módszerek és elvárt eredmények adták, melyeket a pedagógusok 

kitűztek maguk elé fejlődésük, továbbképzésük érdekében. 

 

Pedagógusok továbbképzése 

 

Név Továbbképzés/Előadás 

Óraszám 

Akkredit
ált 

Nem 
akkreditált 

Apostagi Zita 

Az érzelmi intelligencia fontossága  5 
Elsősegélynyújtás a mindennapokban  8 
Tanácsadás: autista gyermek nevelése  3 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelésének, oktatásának segítése 

 1 

Aszódi Judit 
Elsősegélynyújtás a mindennapokban  8 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelésének, oktatásának segítése 

 1 

Dán Szilvia 

„Így tedd rá!” néptánc módszertan 30  
Elsősegélynyújtás a mindennapokban  8 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelésének, oktatásának segítése 

 1 

Fehérváriné H. Edit 
Krisztina 

Elsősegélynyújtás a mindennapokban 
 8 

Gulyásné Nádpor 
Noémi 

Elsősegélynyújtás a mindennapokban  8 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelésének, oktatásának segítése 

 1 

Hidvégi Klára 
Elsősegélynyújtás a mindennapokban  8 

„Így tedd rá!” néptánc módszertan 30  

Izinger Anett 
Elsősegélynyújtás a mindennapokban  8 
Gyengénlátó gyermek a csoportban  5 

Léberné Kővágó 
Krisztina 

TSMT I. 1,5 év 
Elsősegélynyújtás a mindennapokban  8 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelésének, oktatásának segítése 

 1 

Molnárné B. Marianna Elsősegélynyújtás a mindennapokban  8 

 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelésének, oktatásának segítése 

 1 
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 Tanácsadás: autista gyermek nevelése  3 

Siroki Angéla 

Elsősegélynyújtás a mindennapokban  8 
Gyengénlátó gyermek a csoportban  5 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelésének, oktatásának segítése 

 1 

Továbbfejlesztés, szemléletformálás, 
szakmai támogatás 

 2 

Az egészségügyi ellátórendszer 
munkájában megjelenő közös 
munkafolyamatok 

 2 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
megállapítása, BTMN  

 3 

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és a 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
bemutatása. Kuslits Gábor előadása. 

 3 

Költségvetési szervek normatíva 
igénylése, elszámolása 

 5 

 
Bánházi Ágnes gyermekjogi képviselő 
előadása 

 2 

Szalainé Tanács Éva 

Gyengénlátó gyermek a csoportban  5 
Elsősegélynyújtás a mindennapokban  8 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelésének, oktatásának segítése 

 1 

Takács-Iván Zsófia 

Beszédfejlődés játékosan 
online 

Közösségépítő játékok 
Gyengénlátó gyermek a csoportban  5 
Elsősegélynyújtás a mindennapokban  8 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelésének, oktatásának segítése 

 1 

Tóthné Horn Ildikó 

Gyengénlátó gyermek a csoportban  5 
Elsősegélynyújtás a mindennapokban  8 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelésének, oktatásának segítése 

 1 

Zayné G. Melinda 

Szakmai ellenőrzés, az óvodába járási 
kötelezettség és dokumentálása 

 2 

A minősítési eljárás új és módosított 
szabályai (Kozák András) 

 3 

GDPR  2 

Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum és 
Konzultáció 

 2 

Az egészségügyi ellátórendszer 
munkájában megjelenő közös 
munkafolyamatok 

 2 

Továbbfejlesztés, szemléletformálás, 
szakmai támogatás  

 2 

Elsősegélynyújtás a mindennapokban  8 
Kezdő óvodavezetők szakmai napja  8 
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2018/2019 tanév rendjében 
meghatározott szakmai ellenőrzés az 
óvodákban 

 2 

Vezetői pályázat elkészítése  6,5 
ÁBPE I.  8 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
nevelésének, oktatásának segítése 

 1 

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és a 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
bemutatása. Kuslits Gábor előadása. 

 3 

Költségvetési szervek normatíva 
igénylése, elszámolása 

 5 

 

Különös figyelmet kívántam fordítani, a nevelőmunkát segítők, konyhai és technikai 

alkalmazottak észrevételeire, intézményen belüli és kívüli képzésükre, hogy tudatosuljon 

bennük, miszerint az ő munkájukban is van lehetőség az előrehaladásra, a fejlődésre.  

 

Pedagógiai asszisztensek képzése 

Óvodánk mindkettő pedagógiai asszisztense részt vett Budapesten megrendezésre került, 

2018. november 10-én, a Pedagógiai Asszisztensek V. Országos Konferenciáján. 

 

Dajkák képzése 
6 dajkánk közül 1 fő vett részt 2018. október 13-án „Az óvodapedagógus jobb keze a dajka!” 
VIII. Országos Dajka-konferencián Budapesten. 
 

Konyhai dolgozók képzése 

1 fő konyhai dolgozót OKJ szakácstanfolyamra iskoláztunk be 2018. november és 2019. 

október között.  

3.8. GYAKORLATOK INTÉZMÉNYÜNKBEN 

A 2018/2019-es nevelési év során több hallgató töltötte szakmai gyakorlatát intézményünkben. 

Hallgató Gyakorlati időszak Óraszám 

Pszichopedagógus hallgató 2018. szeptember-október 40 óra 

Élelmezésvezető hallgató 2018. november-december 240 óra 

Gyógypedagógus hallgató 2019. január 8 óra 

Óvodapedagógus hallgató 
2018. október és 2019. 

március 
60 óra 

3.9. PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA MODELL  

Nevelési évünkben kiemelt figyelmet szenteltünk pedagógusok első minősítésére, 

gyakornokok minősítő vizsgájára, s az ehhez kapcsolódó törvényes időpontok betartására.  

A minősítéssel kapcsolatos feladatok jelentős terhet jelentettek a kollégáknak. 
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A pedagógus kollégák minősítési eljárásban való részvételét vezetői szinten mindvégig 

támogattam. A minősítés kapcsán segítettem az érintett pedagógusok felkészülését; 

információkkal, tanácsokkal, tapasztalatokkal támogattam őket a minősítés eredményes 

lebonyolításában, és folyamatosan figyelemmel kísértem e területre vonatkozó törvényi 

változásokat, s az Oktatási Hivatal e tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztatóit. 

Az eljárásban sikeresen minősült pedagógusok tapasztalataik átadásával segítették társaikat a 

felkészülésben és az esetleges nehézségek kiaknázásában. 

Óvodánkban a minősítési eljárásra jelentkezett pedagógusok közül valamennyien sikeresen 

teljesítették a Pedagógus I. és Pedagógus II. célfokozathoz szükséges elvárásokat. 

2018. évi minősítési eljárásban részt vevő óvodapedagógus: 

Név Látogatás időpontja Elért célfokozat 

Molnárné Bónis Marianna 2018. október 26. Pedagógus II. 

 

2019. évi minősítő vizsgán és minősítési eljárásban részt vevő óvodapedagógusok: 

Név Látogatás időpontja Elért célfokozat 

Léberné Kővágó Krisztina 2019. január 17. Pedagógus I. 

Hidvégi Klára 2019. február 7. Pedagógus II. 

Apostagi Zita 2019. március 22. Pedagógus II. 

Dán Szilvia 2019. május 21. Pedagógus I. 

3.10.GYERMEKVÉDELEM, ESÉLYEGYENLŐSÉG 

Az alapvető gyermek- és családvédelmi feladatok ellátása minden óvodapedagógus 

kötelessége. Feladatunk volt az egyéni sorsokkal való törődés, hátránykompenzáció és 

esélyteremtés céljából pedig együttműködés a gyermekek védelmét ellátó szervekkel. 

 

Óvodánkban a gyermekvédelmi munkát a gyermekvédelmi koordinátor közreműködésével 

végeztük, aki mindvégig lelkiismeretesen, lehetőségekhez mérten hatékonyan végezte 

munkáját. Feltérképezte a gyermekvédelmi eseteket, szükség esetén irányította, koordinálta 

a gyermekvédelmi intézkedéseket, tevékenységeket. Vezette a szükséges nyilvántartásokat, 

indokolt esetekben adatot szolgáltatott, pedagógusokkal együttműködve 

környezettanulmányt készített, kapcsolatokat tartott fenn (Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató 

Intézmény, Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, Fejér Megyei Kormányhivatal 

Bicskei Járási Hivatala – Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály) és munkájáról beszámolt 

a nevelési év végén. 
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A nevelési év egyik problémáját idén is az étkezési térítési díjhátralékok jelentették. Az előző 

években felhalmozódott kintlévőségünket, többszöri, hivatalos felszólítás ellenére csa csekély 

mértékben sikerült csökkentenünk. 

3.11. EGÉSZSÉGVÉDELEM 

Kiemelten kezeltük gyermekeink egészséges életmódjának kialakítását, testi és lelki 

egészségük védelmét, megőrzését, erősítését. Megismertettük és folyamatosan gyakoroltuk 

velük az egészségügyi szokásokat, ellenőriztük azok betartását. A gyermekek egészségének 

megőrzése érdekében sokat tartózkodtunk a szabadban, kihasználtuk az udvar adta mozgásos 

lehetőségeket, sétáltunk, kirándultunk, gondoskodtunk a mindennapos mozgásról, zöldség- 

és gyümölcsfogyasztásról. A nap bármely szakában biztosítottuk gyermekeink számára az 

egyéni szükségleteknek megfelelő folyadékbevitelt, a rendszeres pihenést, alvást, a derűs, 

nyugodt légkört, valamint a korszerű, egészséges táplálkozást.  

Napirendünket az egyéni sajátosságoknak megfelelően, az életkori sajátosságok 

figyelembevételével, nyugodt élettempót, rendszerességet biztosítva alakítottuk ki. 

 

 Nevelési évünk során lényegesen kevesebb gyermeket regisztráltunk fejtetvességgel. 

Ők többször is megfertőződtek. Minden szülő, gyermeke óvodába kerülésekor 

megkapta a fejtetvesség kezeléséhez szükséges útmutatót. Fejtetves gyermek kikezelt, 

tiszta állapotban, védőnői igazolással fogadtunk újra az óvodába. 

 Bárányhimlős megbetegedésről nem érkezett bejelentés. 

  A védőnő több alakalommal ellenőrizte gyermekeink tisztaságát, ápoltságát. A soron 

kívüli fertőtlenítéseket minden alkalommal elvégeztük.  

 Az elsősegélyszekrényt ősszel feltöltöttük, s a készletet folyamatosan ellenőriztük és 

pótoltuk. 

 2019. február 20-án az óvoda dolgozói előírt vérvételen vettek részt. 

 2019. április 25-én az óvoda dolgozói foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vettek részt. 

 2019. 05. 22-én, 29-én és június 5-én megtörtént óvodásaink fogászati szűrése. A 

doktornő csak a szülői beleegyezéssel rendelkező gyermekek fogát ellenőrizte, s a 

vizsgálat eredményéről a szülők értesítést kaptak.   

 2019. június 4-én és 6-án a gyermekorvos gyógytestnevelési szűrővizsgálatot tartott a 

jövőre tanköteles óvodásoknak, a megszervezendő gyógytestnevelés ellátása 

érdekében. 
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4. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE 

4.1. A CSALÁD ÉS AZ ÓVODA KAPCSOLATA 

Valljuk, hogy a családi ház szokásai, nevelési módszerei meghatározzák a gyermekek óvodai 

életét. A szülők saját gyermekéről alkotott véleménye, tapasztalatai és a pedagógusok szakmai 

tudása együtt teheti hatékonnyá a nevelést.  

Ennek megvalósítása érdekében fontosnak tartottuk az együttnevelést, együttgondolkodást, 

közös programok szervezése által az óvoda és a szülői ház kapcsolatának javítását, a jó partneri 

viszony kialakítását és fenntartását, melynek középpontjában a gyermekek mindenek felett 

álló érdeke állt. Mindezeket családlátogatások, szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, 

közös ünnepek, rendezvények felkínálása által valósítottuk meg. 

A szülők szívesen vettek rész az óvodai csoportok életében, igényelték az egyéni 

beszélgetéseket, kedveltek voltak a közös programok (Márton napi program; Karácsony, 

Anyák napi mozi, Családi nap, Ballagások). 

A családdal való kapcsolatunk az őszinte, nyílt, korrekt és folyamatos tájékoztatáson alapult.  

A szülőknek idén is, a Szülői elégedettség mérés keretében, lehetőséget biztosítottunk 

véleményük kinyilvánítására, javaslataik megfogalmazására, hogy elvárásaiknak, a törvényi és 

etikai korlátok figyelembevételével, minél magasabb szinten meg tudjunk felelni. 

Minden pozitív hozzáállásunk ellenére a nevelési év elején több indulatos, sértő és etikátlan 

problémát kellett kezelni. Ezeket személyes beszélgetésekkel, pozitív, nyugalmat sugárzó, 

higgadt magatartással orvosoltunk. 

Szülői Szervezet 

A szakmai munkánk eredményességének vizsgálatában, tevékenységünk elismertségének 

elemzésében érdemi, megbízható visszacsatolást az intézményünkben működő Szülői 

Szervezettől kaptunk. 

A szülői munkaközösség véleményezési, javaslattételi jogkörét gyakorolva, aktívan vett részt 

az intézmény sikerességének megvalósításában.  

A nevelési év során nagy segítséget jelentett számunkra a Szülői Szervezet kezdeményező, 

segítő, együttműködésre törekvő munkája. 

A szülőkkel való kapcsolatunkat a kölcsönös bizalom, a tisztelet, a folyamatosság, a nyitottság, 

az alkalmazkodás és a segítségnyújtás jellemezte. 

Az Etyeki Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Szülői Szervezet 2018 – 2019-es nevelői év 

szakmai beszámolója 

 

Szülői Szervezetünk 2017. október 10-én 17 órakor az óvodában tartotta alakuló ülését. 
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Tagjaink: Ferenc Barbara (Süni csoport), Kulcsár Ildikó (Süni csoport), Koppány Kinga (Katica 

csoport), Kovács Ágnes (Méhecske csoport), Nagy Emese (Teknős csoport), Rezesné Ferenc 

Dominika (Teknős csoport). 

 

Szülői Szervezetünk a 2018-19-es nevelői évben munkaterv alapján az alábbi tevékenységeket 

végezte 

 

1. Szülői Szervezeti ülések időben az adott feladathoz igazodva lettek meghirdetve, 

megtartva. Egyéb kommunikációink emailben, illetve a későbbiekben egy erre a célra 

létrejött facebook chat csoportban valósult meg.  

 

2. A nevelési év történései, megvalósított feladataink:  

- Polgármester Úr meghívására a szociális bizottság ülésén vettem részt, ahol az 

általános iskola és az óvoda szülői szervezetének elnöke mutatkozott be. 

- Decemberben megszerveztük és lebonyolítottuk a hagyományos adventi vásárt, 

melynek bevételét a későbbi ovis programok támogatására fordítottunk.  

- A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda Szülői Szervezete 2019. március 1-jére egy 

eddig hagyományokkal nem rendelkező programot szervezett az óvodás 

gyermekek és szüleik, családtagjaik számára OVIDISCO címmel. Előzetes 

regisztráció alapján kb. 160 fő vendégünk volt. Volt a programban zene, tánc, játék, 

és nem utolsó sorban tombola. A tombolatárgyak összegyűjtésében segítséget 

kértünk a szülőktől, felajánlásokat kaptunk helyi vállalkozásoktól (Kamilla Virágbolt 

– Bozsányi Kamilla, Vas- és szerelvénybolt – Ráck Szabolcs és Kati, Háztartási 

felszerelés bolt - Bekkerné Jutka és Orsolya, CBA – Darabos Zoltán), illetve a Szülői 

Szervezet erre szánt keretéből vásároltunk még ajándékozásra alkalmas tárgyakat, 

játékokat. Az óvoda részéről nagy segítségünkre volt Bilu nénit a konyhai 

kisegítésben és Varga Aladár karbantartó a hangosításban. 

- Óvoda fényképezkedés újragondolása: Szülői Szervezet egyes tagjainak 

tapasztalata, hogy a szülők egy kisebb része általi visszajelzés negatív. Többen 

közvetítették a szülők panaszát mind a beállítások, mind a kiegészítő eszközök, 

illetve a képek minősége (egyes csoportképek, hűtő mágnes) tekintetében. Abban 

egyetérttetünk, hogy az átküldött portfólió pozitívabb eredményt vetített előre, 

mint amit sokan kezükbe vettek. A következő évben ismét lehetősége nyílik a szülői 

szervezetnek, hogy másik fotóst válasszon. 

- Anyák napi tájékoztatás: a Szülői Szervezet részt vett március 28-án az óvoda 

pedagógusai által tartott tájékoztatón az anyák napi készülődéssel kapcsolatban. A 

szülők felől jelzés érkezett mind az óvoda, mind a Szülői Szervezet felé, hogy 

többen nem voltak megelégedve a tavalyi anyák napi programmal, lebonyolítással. 

Az óvodapedagógusok elmondása szerint a gyermekek szerepeltetését pedagógiai 

programjuk alapján nem támogatják. Indokaik között volt: a gyermekek eltérő 

fejlettsége, a hosszú betanulási idő. A jelenlévő tagok részére az elmondott érvek 
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meggyőzőek voltak, azonban a Szülői Szervezetben erről megoszlottak a 

vélemények. 

- Játékvásár: húsvét utáni héten meghirdetünk egy játékvásárt, amit 2019. május 13-

ai tartottunk. A játékvásár sikeres volt, a bevételből a családi nap „állatos 

programját” finanszíroztuk.  

- A tavaszi kertrendezés a hosszantartó rossz időjárás és a kevés jelentkező miatt 

elmaradt. 

- 2019. május 20-án intézményvezetői pályázatot véleményeztünk, melyet 

eljuttattunk az önkormányzat részére. 

- Pánczél Éva szülő és férje felajánlott egy használt trambulint az óvoda részére, 

melynek felújítási költségeit az előzetes gyűjtésekből finanszíroztuk.  A trambulin a 

családi napon került először felállításra. 

- A hagyományoknak megfelelően ismételten megrendezésre került az óvoda 

részéről a családi nap. Az időjárás is kegyes volt, délelőtt verőfényes napsütés 

köszöntötte a szülőket, a gyerekeket és a nevelőket is. A Szülői Szervezet a tavaly 

már nagy sikert elért állatbemutatót, illetve a Művészeti Iskola képzős hallgatóinak 

bemutató óráját szervezte le. A Szülői Szervezet a palacsintasütés 

megszervezésében közreműködött még. 

- A nevelési év utolsó napjaiban tájékoztatót küldtünk az érintett csoportoknak az új 

nevelési évben várható személyi változásokról. 

 

3. Összegzés, tapasztalat: 

 

A Szülői Szervezet munkájának hatékonyságát csökkenti, hogy nagyon kevés szülő jelentkezik 

erre az önként vállalt feladatra, a szervezett, következetes munkát nehézkés így megszervezni. 

Ezért is nem könnyű megfelelni annak a jogos elvárásnak, hogy  mind a szülők igényeit, mind 

a óvodai nevelési intézmény lehetőségeit ezen a platformon folyamatosan közvetítsük. 

Remélhetően a jövőben több szülőben mozdul meg az a „civil kurázsi” képviseletének 

lehetősége, mely „demokratikus és humán értékekért, legitim, általánosítható érdekekért 

próbál tenni, és a békés konfliktuskezelésre törekszik.” 

 

Etyek, 2019. augusztus 31. 

 

 

        Kovács Ágnes 

           Szülői Szervezet elnöke 
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Óvodánk kapcsolatrendszerében nagyon fontosnak tartottuk a partnerekkel való 

együttműködést, közös gondolkodást. 

4.2. KAPCSOLATTARTÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁVAL 

Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

A kapcsolattartás célja az iskolába lépő gyermekek beilleszkedését megkönnyítő 

együttműködés kialakítása, mely a kölcsönös intézménylátogatások, egy-egy közös 

rendezvényen való részvétel, esetmegbeszélések útján valósult meg. 

Fontos számunkra a kölcsönös bizalom, az egymás megbecsülése és a tiszteletben tartása.  

Ennek érdekében: 

 Volt óvodásainkat átkísértük a tanévnyitó ünnepségre, s jelképesen „átadtuk” őket 

tanítóik számára. 

 Mackóébresztő napunkra meghívtuk az 1. osztályos gyermekeket. 

 Gergely napi népszokás felelevenítése által fokoztuk a kedvet tanköteles gyermekeink 

körében. 

 Felhívtuk a nagycsoportos szülők figyelmét az iskolában szervezett „Iskolakóstoló”, 

rendezvényen, szülői értekezleteken való részvétel fontosságára. 

 Családi napunkon helyszínt biztosítottunk a Művészeti Iskola tanárai és növendékei 

bemutatkozására, mellyel napunkat és programunkat színesítették és tették 

élményszerűbbé. 

4.3. KAPCSOLATTARTÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKKEL 

A gyermekek és alkalmazottak egészségmegőrzése, egészségvédelme érdekében a 

védőnőkkel, az óvoda gyermekorvosával, foglalkozás-egészségügyi orvosával, fogorvosával 

rendszeres kapcsolatot ápoltunk.  

A gyermekorvossal szükség szerinti kapcsolatot tartottunk fenn, a fogorvos szülői hozzájárulás 

alapján a gyermekek fogászati szűrővizsgálatát végezte el májusban, üzemorvosunk az 

alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát koordinálta áprilisban. 

A védőnő preventív és feladatkörébe tartozó munkája által rendszeres ellenőrzéseket végzett 

a gyermekek körében. Ezek között voltak spontán és tervezett szűrések. 

4.4. KAPCSOLATTARTÁS A FENNTARTÓVAL 

A Fenntartóval segítő és támogató munkakapcsolatot tartottunk fenn. 

A heti szintű szóbeli tájékoztatások, kölcsönös látogatások által, egyeztető tárgyalásokon, 

értekezleteken való részvétel útján, adatszolgáltatásokkal, beszámolókkal lehetőség nyílt az 

együttműködésre, s egyúttal a Fenntartó megtapasztalta az intézményben folyó teljeskörű 

tevékenységet. 

Óvodánkat rendszeresen ellenőrizte gazdálkodási, működési, törvényességi szempontból, s a 

szakmai munka eredményessége tekintetében.  
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A képviselő-testület gazdálkodási tevékenységünket, az éves költségvetésünket jóváhagyta, 

elfogadta, s annak megvalósulását követte. Dologi gazdálkodásunk tekintetében takarékos és 

körültekintő gazdálkodást folytattunk, költekezéseinket minden esetben fenntartói 

egyeztetés után végeztük. 

Előző évi beszámolónkat, éves munkatervünket véleményezte, s jóváhagyta. 

Közreműködtünk Etyek Nagyközség Önkormányzata által megrendezett 2019. évi 

Gyermeknap lebonyolításában, s a hagyományos Pedagógusnap megszervezésében és 

kivitelezésében. 

4.5. KAPCSOLATTARTÁS AZ ETYEKI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL 

A kapcsolattartás leginkább a kölcsönös programokon való részvétel, intézményen kívüli, 

nemzetiségi hagyományokra épülő programokba való bekapcsolódás anyagi segítése révén 

valósult meg. 

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat nevelési évünkben is anyagi támogatást nyújtott 

a Mányon megrendezésre került Német Nemzetiségi Óvodatalálkozó buszköltségének 

kifizetésében. 

4.6. KAPCSOLATTARTÁS A SEGÍTŐ KÉZ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNNYEL 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, az esélyegyenlőség 

biztosítása, prevenció kapcsán, esetmegbeszéléseken, előadásokon, gyermekeket és 

felnőtteket is érintő rendezvényeken való részvétel során tartottuk fenn a kapcsolatot. 

  

 Gyermekműsorral léptünk fel 2018. decemberében a nyugdíjasok és gondozottak 

karácsonyán. 

 Iskolába készülő gyermekeinkkel részt vettünk a „Segítő Kéz” szervezésében és 

megrendezésében egy bűnmegelőzési zenés előadáson, s az egészséges életmódról 

szóló preventív foglalkozáson. 

 Az óvodánkban 2019. május 24-én megrendezett Családi napunkra meghívtuk a 

„Segítő Kéz” épületén belül, a gyermekjóléti alapellátás részeként működő Családi 

bölcsődét igénybe vevő gyermekeit. 

4.7. KAPCSOLATTARTÁS A MAGYAR-KÚT KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNNYEL 

Sajnos, a könyvtár akadályozott működése miatt nevelési évünkben ritkábban volt 

lehetőségünk a közös és kölcsönös együttműködésre, amely leginkább az 1. félévben valósult 

meg: 

 A könyvtár által megrendezett Fenyőfa díszítő versenybe mind a 6 csoport 

bekapcsolódott. 

 A Méhecske csoport fellépésével gazdagította a könyvtár által szervezett „Falu 

karácsonya” rendezvényét. 
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4.8. KAPCSOLATTARTÁS A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT BICSKEI 

TAGINTÉZMÉNNYEL 

 A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Szakértői Bizottságságát ebben a 

nevelési évben 15 tanköteles gyermek iskolakészültségi vizsgálatára kértünk fel, s 4 

gyermeknek az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálatát kezdeményeztük. 2 

gyermek esetében felülvizsgálat történt. 

 Utazó logopédus által tartott logopédiai fejlesztő foglalkozásokat 40 gyermek vette 

igénybe.  

 Utazó gyógytestnevelő által tartott gyógytornai fejlesztő foglalkozásokat 37 gyermek 

vette igénybe. 

 A szakértői bizottság által kiadott véleményekre épülő egyéni fejlesztési terveket a 

fejlesztőpedagógus az óvodapedagógusokkal együttműködve készítette és valósította 

meg. 

4.9. KAPCSOLATTARTÁS A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATTAL 

Óvodánk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is megvalósító intézmény. A 

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságsága az illetékes abban, hogy 

a sajátos nevelési igényt meghatározó szakértői véleményt meghozza, s meghatározza az SNI-

s gyermekek részére a fejlesztési irányokat, és a fejlesztésükhöz szükséges szakembereket. 

Nevelési évünk során 3 fő felülvizsgálata, s további 2 fő SNI-re irányuló vizsgálata történt meg. 

4.10.KAPCSOLATTARTÁS A KAPCSOLAT KÖZPONTTAL 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Kapcsolat Központ bicskei intézményével 1 fő 

védelembe vett gyermek ügyében tartjuk a kapcsolatot. 
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5. ELLENŐRZÉSEK AZ INTÉZMÉNYBEN 

5.1. KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK  

A nevelési év folyamán több külső ellenőrzés történt. 
 

 A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 2018. szeptember 20-án helyszíni 

ellenőrzést tartott óvodánkban az Önkormányzat által 2017. évben igénybe vett, a 

központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolása 

megalapozottságának felülvizsgálatára, mely során eltérést állapított meg, s így 

fenntartónkat visszafizetésre kötelezte. 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2018. 

október 12-én óvodánk főzőkonyháján ellenőrzést tartott a diétás étkezés 

biztosításával kapcsolatos panaszkivizsgálása ügyében, melyen megállapította, hogy a 

diétás ételek elkészítéséhez szükséges személyi, tárgy és műszaki feltételek hiányában 

óvodánk főzőkonyhája a diétás ételek készítésére nem alkalmas. Önhibánkon kívül 

külső beszállító hiányában intézményünkben a diétás étkeztetés nem megoldott. 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2018. 

november 23-án óvodánk főzőkonyháján közegészségügy ellenőrzést és a diétás 

étkezés biztosításával kapcsolatos panaszkivizsgálása ügyében utóellenőrzést tartott, 

melyen megállapította, hogy a diétás étkezés egyszeri ellátása 2018. november 19-től, 

külső beszállító által megvalósult óvodánkban. 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2019. 

március 7-én óvodánk közegészségügyi ellenőrzését és általános kémiai biztonsági 

ellenőrzését bonyolította le, mely során megállapította, hogy a megbízott 

munkavédelmi technikus kolléga által készített Kémiai Kockázatbecslési 

dokumentumunkat nem találta elég részletesnek. A dokumentáció felülvizsgálatára és 

megküldésére 2019. május 31-ig kaptunk haladékot, melyet teljesítettünk. 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2019. 

március 26-án óvodánk főzőkonyháján a diétás étkezés biztosításával kapcsolatos 

utóellenőrzést végzett, mely során megállapította, hogy a diétás gyermekek napi 

háromszori ellátása 2019. március 11-től megoldott intézményünkben. 

 Konyhánkban a Nemzeti Élelmiszerlánc – biztonsági Hivatal Minőségvezérelt 

Közétkeztetési Programra épülő ellenőrzést tartott 2019. június 21-én a tavalyi 

nevelési évben megállapított eredmény (72%) jobbítása, jobb minősítés elérése 

érdekében. Az ellenőrzés kiértékelése és az eredmény kiküldése még folyamatban van. 

5.2. BELSŐ ELLENŐRZÉSEK 

Az intézmény zavartalan működése érdekében, elengedhetetlen feladat az ellenőrzés és 

értékelés egyensúlyának maradéktalan végrehajtása, melyet az emberi kapcsolatok 

megtartása mellett a jó gyakorlat megerősítésére és a hiányosságok javítására való ösztönzés 

határozott meg.  
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Magatartásommal, példamutató személyiségemmel meghatározó modellt kívántam nyújtani 

az óvoda valamennyi dolgozója számára.  

Ellenőrző munkámat maximálisan a segítő szándékra és a reális értékelésre építettem.  

 

Az ellenőrzési és értékelési területek lefedték intézményi működésünk egészét.  

A nevelési év mindennapjaiban kiemelt hangsúlyt helyeztem a szabályozó 

dokumentumainkban foglaltak betartására.  

Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatainak 

megvalósítása az ellenőrzés végrehajtása mellett az önértékelés módszereivel történtek.  

 

A nevelőmunkát közvetlenül segítők, konyhai és technikai alkalmazottak munkájának 

értékelésének szempontjait a munkaköri leírásokban meghatározott feladatok teljesítésére 

építettem.  

 

A belső ellenőrzésbe bevontam az intézményvezető-helyettest, az élelmezésvezetőt, s az 

önértékelési csoport vezetőjét is.  

 

Az ellenőrzések alkalmával az ellenőrző személyek szemlélődő magatartással végezték az 

ellenőrzési feladataikat, törekedve az objektivitásra, a tényszerűségre, a folyamatosság és 

tervszerűség elvének szem előtt tartására, a bizalmi elv működtetésére, s a pozitív 

tapasztalatok terjesztésére. 

Az ellenőrzések és értékelések során fontosnak tartottam az ellenőrzés tapasztalatainak 

visszacsatolását, a nevelési folyamatba való beépítését. 

 

Ellenőrzési tapasztalatok 

 

Óvodapedagógusok munkájának ellenőrzése 

 

Szakmai dokumentumok megléte, koherenciája: 

A dokumentumelemzés célja, hogy az óvodapedagógus szakmai munkáját előre tervezetten, 

az Óvodai nevelés országos alapprogram előírásainak, intézményünk Pedagógiai 

Programjában megfogalmazottaknak, az intézmény sajátosságainak, a gyermekcsoport 

jellegzetességeinek összehangolásával tudatosan végezze.  

 

Az adminisztrációt a nevelési év során ősszel és tavasszal a szakmai munka ellenőrzése során 

vizsgáltam felül. 

A csoportnaplók formailag, tartalmilag azonosak, egységesek. Az adminisztráció ellenőrzése 

során megállapítottam, hogy a naplók vezetése esztétikus, tükrözi az óvodapedagógusok 

egyéniségét, tartalmilag, pedagógiailag megfelelőek, néhány esetben problémát a 

naprakészségben, illetve a hiányos, elnagyolt tervezésben tapasztaltam.  

Mindezek javítására, fejlesztésére felhívtam az érintett óvodapedagógusok figyelmét, akik 

pótolták a hiányosságokat. 
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Pedagógiai munka ellenőrzésének tapasztalata: 

A szakmai munka értékelése az intézményi elvárásokra alapozott önértékelés 

(teljesítményértékelés), a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint az általános 

pedagógiai elvárásokra alapozott, a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó, 

nyilvános szempontok, a 8 pedagógus kompetencia alapján történt.  

Az erősségekre és a fejlesztendő területekre helyeztem a hangsúlyt, törekedve a fejlesztő és 

építő szemlélet határozottabb érvényesítésére.  

Fontosnak tartottam a pedagógusok felkészültségének, pedagógiai fejlesztő munkájának 

megismerését, mert ezek a tapasztalatok segítették elő a jó munka elismerését, kiemelését és 

a szükség szerinti segítségnyújtást.  

 

 

 

Pedagógiai asszisztensek munkájának ellenőrzése 

A pedagógiai asszisztens jelenléte hatalmas segítséget jelentett a lassabban haladó, egyéni 

megsegítést igénylő, nehezen kezelhető, magatartás problémás gyerekek szocializációjában, 

a másság elfogadásában, és a párhuzamosan végezhető tevékenységek megszervezésében, 

lebonyolításában. 

Munkájuknak értékelésére a korábbi években munkaköri leírásukra épülő ellenőrzési 

szempontsort határoztunk meg, melyet nevelési évünk során pontosítottunk, kiegészítettünk. 

Ellenőrzésük e szempontok figyelembevételével történt, mely önértékelésre, az 

óvodapedagógusok értékelésére, valamint a vezető értékelésére épült. A számszerűsített 

eredményeket figyelembe véve megállapítható, hogy munkájukkal teljes mértékben 

hozzájárultak az eredményes és zökkenőmentes nevelés megvalósításhoz és sokszor nehezen 

áthidalható problémák megoldásában nyújtottak segítséget. 

Igazi segítőtársaink voltak a nevelőmunkában. 
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Óvodatitkár munkájának ellenőrzése  

Az óvodatitkár munkájára napi szinten rálátok.  Munkaköri feladatait készségesen, önállóan, 

határidő betartása mellett, precízen végezte. 

 

Dajkai munka ellenőrzésének tapasztalatai 

A nevelési év során mindenre kiterjedő ellenőrzést 2 alkalommal végeztünk: 

 

 egy alkalommal egyeztetett időpontban,  

 másik alkalommal szúrópróba-szerűen látogattuk meg a csoportokat.  

 

Az óvoda helyiségeinek tisztaságával kapcsolatban súlyos kifogást sehol sem találtunk. 

Az eredmény nem volt mindenhol kifogástalan minőségű. Tapasztalataink alapján nagyobb 

hangsúlyt kell helyezni a portalanításra, a polcok rendezettségére, a WC-kagylók tisztán 

tartásra, a fogkefék állapotának figyelemmel kísérésére, a fogmosó poharak tisztaságára, s az 

öltözők alapos takarítására. 

Néhány alkalmazottnál kifogásolható volt a higiéniai előírások be nem tartása, a védőruha 

rendszertelen viselése, a napi takarítás felületes elvégzése. 

A dajkai munka ellenőrzésének eredményét a dolgozó számszerűsített önértékelése, az 

intézményvezető és az intézményvezető-helyettes és az óvodapedagógusok számszerűsített 

értékelése adta. 
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Takarító munkájának ellenőrzése 

A munkaköri leírásra épülő ellenőrzési szempontok alapján az intézményvezető-helyettessel 

együtt végeztük a takarító munkájának ellenőrzését. 

Nagyon sok hiányosságra hívtuk fel az ellenőrzött személy figyelmét, elengedhetetlen a 

folyamatos és alapos portalanítás, fertőtlenítés, a kövezet, textíliák, felületek tisztán tartása. 

A helyettes takarító munkája folyamatos kontrollt igényel. 

Konyha működésének ellenőrzése 

A konyhai dolgozók munkájának ellenőrzése a munkaköri leírásokra épülő szempontsor 

alapján történt. Az ellenőrzést az intézményvezető-helyettessel és az élelmezésvezetővel 

bonyolítottuk le, mely eredményhez hozzáadódott a konyhai alkalmazottak önértékelése is. 

Az ellenőrzés alkalmával tapasztaltam, hogy a kollégák nagy összeszokottsággal, megszokott 

rutinnal, egymást segítve, a közegészségügyi előírásokat nagyrészt betartva végezték 

munkájukat.  

Azonban elengedhetetlen feladat az ételek sokféleségét felkínáló étlapok összeállításának 

további fejlesztése, az ízletes, jogszabályi előírásoknak megfelelő ételek kivitelezése, s a 

takarékos gazdálkodás és a folyamatos kontroll megvalósítása.  

Ehhez nélkülözhetetlen az élelmezésvezetővel történő napi szintű kapcsolattartás, a 

hatékonyság érdekében az együttgondolkodás, a felmerülő problémák megoldására való 

útkeresés, az esetleges hibák kiküszöbölésére irányuló törekvés. 
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5.3. PANASZÜGYEK KEZELÉSE 

Panasztevő 
Panasz tárgya Vezetői 

intézkedések 
száma 

Törvényesség Pedagógia Gazdálkodás 

Szülő 1 1 0 2 

Alkalmazott 0 0 0 0 

 

 

Nevelési évünk során a kollégákkal közösen arra törekedtünk, hogy a jó állampolgári értékeket 

ültessük el gyermekeinkben, személyes példaadással a közösséghez és a környezetünkhöz való 

viszonyulás terén. 

 

A munkatervünkben meghatározott feladatokat, tervezett programjainkat a felelős személyek 

vezetésével, határidőben és maradéktalanul elvégeztük.  

 

A pedagógiai célokat szem előtt tartva szakszerű, gazdaságos, ésszerű működést, elhivatott, 

eredményes és színvonalas szakmai munkát kívántunk megvalósítani az alkalmazotti körrel, a 

partnerekkel egyetértésben.  

Olyan inspiráló környezet biztosítására törekedtünk, amelyben szerető, befogadó, elfogadó, 

biztonságot adó, gyermekközpontú légkör volt jelen, amely támogatta a tanulást és tanítást, s 

a gyermekek fejlődését, érését, legoptimálisabb felkészültségét eredményezte. 

 

Érvényességi rendelkezés: 

 

 A beszámoló a nevelőtestületi elfogadást igazoló jegyzőkönyvvel együtt érvényes. 

 A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a 

nevelőtestület többségének javaslata alapján kerülhet sor.  

 

Megköszönve az egész éves együttműködést, tisztelettel kérem Etyek Nagyközség 

Képviselő – testületét, hogy a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2018 – 2019 nevelési 

évben végzett munkájáról szóló beszámolóját fogadja el. 

 

 

Etyek, 2019. augusztus 31. 

 

 

 

Zayné Gregolits Melinda 

                                                                                                                             intézményvezető 

 

 


