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1. Az intézmény Alapító Okirata, az SZMSZ szerinti működés 
 

Az Alapító Okirat száma: 108.8/2012.(V.24.) és a 150/2012. (VIII.29.) 

Kelte: 2012. augusztus 29. 

A működés kereteit a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend határozza meg. 

Mindkét dokumentumot a törvényi változásoknak megfelelően folyamatosan frissítjük. 

Mindkét dokumentum az óvoda titkárságán van elhelyezve, minden dolgozó és szülő számára 

hozzáférhető, valamint az óvoda honlapján közzé tettük. 

A szabályzatokban meghatározottak szerint működtünk. 

2. A humán-erőforrás elemzése 
 

2.1. Személyi feltételek 

 

Mindkét működési területen a törvényi előírásoknak megfelelően, csoportonként két 

óvodapedagógus és egy dajka látta el a nevelési, gondozási feladatokat.  A pedagógiai munkát 

egy-egy pedagógiai asszisztens is segítette. A székhely és a telephely gazdasági ügyekkel 

kapcsolatos feladatait egy óvodatitkár látta el. Októbertől a gyermeklétszám alakulásának 

köszönhetően (201 fő) lehetőségünk nyílt általános vezető-helyettes kinevezésére, ami a 

vezetői feladatok elvégzését nagyban megkönnyítette. A GAMESZ alkalmazásában álló 

kertész-karbantartó nagy segítségünkre volt az udvar rendben tartásában és egyéb javítási 

munkálatok elvégzésében. 

2.1.1. A foglalkoztatottak létszámának alakulása 
 

Megnevezés 
Arany 

/fő/ 

Jókai 

/fő/ 
Összesen 

Engedélyezett álláshelyek száma:  21 7 28 

Pedagógusok  

Óvodavezető 1 - 1 

Általános helyettes 1 - 1 

Telephely vezető - 1 1 

Óvodapedagógus 12 3 14 

Összesen: 13 4 17 

Nevelést segítők  

Pedagógiai asszisztens 1 1 2 

Dajka 6 2 8 

Óvodatitkár 1 - 1 

Összesen: 8 3 11 

Betöltött álláshelyek száma: 21 7 28 
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2.1.2. Betegség, vagy egyéb ok miatti távollét, a helyettesítés megszervezése 

 

A székhelyen egy óvodapedagógus tartós beteg volt februártól, egy pedig gyermeket 

várt. Az ebből keletkező létszámgondokat belső helyettesítéssel és egy óvodapedagógus 

határozott idejű alkalmazásával tudtuk áthidalni.  

A telephelyen egy dajka tartós beteg januártól a helyettesítésére határozott idejű 

szerződéssel tudtunk felvenni dolgozót. A telephelyvezető nyugdíjazását kérte, munka alóli 

felmentése 2018. június 18-tól kezdődött. Mivel nyáron a csoportok létszáma lecsökkent, ez 

nem jelentett különösebb problémát.  

 A többi alkalmazott csak rövidebb betegség miatt hiányzott, az ő helyettesítésük nem 

okozott gondot. 

2.1.3. Fluktuáció – üres álláshelyek alakulása 
 

A székhely intézményben és a telephelyen a pedagógus és alkalmazotti létszám állandó, 

üres álláshelyünk nincs.   

2.2. Továbbképzések, kompetenciák bővítése 
 

Továbbképzési kötelezettségét minden érintett pedagógus teljesítette. Kötelezett volt Bátky 

Zsuzsanna. 

Előnyben részesítettük az Oktatási Hivatal által szervezett képzéseket, ebben a nevelési évben 

az alábbiak szerint: 

A résztvevő neve A képzés megnevezése 
A képzés helye, 

időpontja 

Bátky Zsuzsanna 
Környezetvédelem és fenntarthatóság 

a zöld óvoda gyakorlatában 
Budapest 2018 

Bátky Zsuzsanna A játék, szabad játék szerepe az 

óvodai hátránycsökkentésben, a 

fejlesztés beépítése a pedagógiai 

programba 

Tatabánya 2017 

Ráskyné Ban Eva 

Ikóné Marosi Enikő 

Különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek együttnevelése az 

óvodában 

Tatabánya 2018 

Mihalekné Simon 

Györgyi 
Környezettudatosságra nevelés 

hátrányos helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodában, a fejlesztés 

beépítése a pedagógiai programba. 

Tatabánya 2018 

Heidt Ernőné 
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A részt vevő kollégák a képzésben megszerzett tudásról, tapasztalatokról beszámolót tartottak 

a nevelőtestület részére, melynek célja: 

 a hatékonyság, eredményesség növelése a pedagógiai munkában,  

 korszerű pedagógiai módszerek átadása,  

 módszertani segédanyagok közreadása volt. 

Különböző fórumokon, programokon igyekeztünk ebben az évben is részt venni és képviselni 

intézményeinket. 

3. Gyermeklétszám, óvodai csoportok létszámadatai 
 

A csoportok szervezésénél figyelembe vettük a gyermekek életkorát, fejlettségi 

szintjét, valamint a szülői igényeket. A csoportok összetétele úgy alakult, hogy homogén 

kiscsoportot nem tudtunk indítani. Ebben az évben 4 vegyes csoporttal dolgoztunk.  A vegyes 

csoportokba a testvérek együtt járhatnak, ami lényegesen megkönnyíti a gyerekek szülőtől 

való elválását, óvodai beilleszkedését. A három év alatti gyermekek esetében is szerencsésebb 

ez a csoportszervezési forma, hiszen ők 4 évet járnak óvodába, és így a harmadik év végén 

nem kell csoportot váltaniuk. 

 

Megnevezés Arany Jókai Összesen 

Engedélyezett létszám 158 45 203 

Nyitó létszám (2017. október 01.) 156 45 201 

3 év alatti 10 6 16 

3 éves 33 8 41 

4 éves 49 10 59 

5 éves 46 16 62 

6 éves 18 5 23 

7 éves - - - 
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A csoportok adatai: 
 

Székhely Óvodapedagógus dajka 

gyermek 

létszám 

okt.01 máj.31 

1. vegyes cs. 
Szűcs Orsolya (Kovács Ramóna) 

Heidt Ernőné 
Kovács Erika 26 27 

2. vegyes cs. 
Mihalekné Simon Györgyi 

Fuchs Ildikó 

Gécziné Horváth 

Zsuzsanna 
26 26 

3. vegyes cs. 
Barnáné Gyovai Tímea 

Szabián Tamásné 
Klarisova Annamária 26 25 

4. vegyes cs. 
Leskóné Sári Judit 

Bátky Zsuzsanna 

Csilléné Kardos 

Piroska 
26 25 

5. nagycs. 
Hegyi Lászlóné 

Tóthné Veres Anikó 
Magyar Éva 26 26 

6. középső- 
Ikóné Marosi Enikő 

Ráskyné Ban Eva 
Lévai Éva 26 26 

Összesen: 156 155 

 

Telephely óvodapedagógus dajka 

gyermek 

létszám 

okt.01 máj.31 

7. vegyes cs. 
Áts Gáborné 

Maczkóné Konyor Gyöngyvér 
Grátzer Éva 20 20 

8. kis cs. 
Némethné Müller Julianna 

Puskásné Kovács Brigitta 

Dávid Andrea (Horváth 

Bertalanné) 
25 25 

Összesen: 45 45 

 

Ingyenes étkezésben részesült gyermekek 
Arany Jókai 

okt. 01 máj. 31. okt. 01 máj. 31. 

Jövedelemnyilatkozat alapján 70 66 11 10 

Nagycsaládos 22 24 20 21 

Tartós beteg 12 13 - 0 

RGYK 3 6 5 5 

Nevelésbe vett 0 0 1 1 

Összesen: 107 109 37 37 

 

 

Óvodánkban évek óta – a csökkenő gyermeklétszám ellenére – túljelentkezés jellemző. 

Büszkék vagyunk a népszerűségre, bár tisztában vagyunk azzal, hogy ez csak egy és nem is a 

legjelentősebb mérőeszköze az itt folyó szakmai munkának. 

Évközben az óvoda kihasználtsága 79,8 % volt. A gyerekek általában csak kisebb 

betegségek miatt hiányoztak. Igazolatlan hiányzás egyik feladat ellátási helyen sem volt. 



7 

 

4. A pedagógiai program megvalósulása 

4.1. A kitűzött pedagógiai célok eredményessége, értékelése 
 

A nevelési évet a pedagógiai programunk felülvizsgálatával kezdtük. Úgy ítéltük, meg, 

hogy nincs szükség változtatásra. Az éves munkatervünket, a stratégiai dokumentumokkal 

(Óvodai nevelés országos alapprogramja, Pedagógiai Program, SZMSZ, munkaközösségek 

éves tervei) összhangban készítettük el.  

Legfontosabb céljaink:  

 Családias, befogadó, élménygazdag, kiegyensúlyozott óvodai légkör megteremtése 

 Differenciált, a gyerekek egyéni fejlődési üteméhez, képességeihez igazodó fejlesztés 

 A gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása 

 A szabad játék túlsúlyának érvényesülése 

A tervezés során figyelembe vettük a gyerekek életkori sajátosságait, érdeklődését, 

előzetes tapasztalatait, képességeit, a környezeti feltételeket. Az óvoda pedagógusai a 

nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársakkal együtt nyugodt, bizalommal teli légkört 

teremtettek, melyben biztosított volt az újonnan érkező gyermekek zökkenőmentes 

befogadása, a gyermekek egyéni, differenciált fejlesztése, a tanulási folyamatokban rejlő 

személyiségfejlesztés. Elmondhatjuk, hogy a nevelő munka mindkét feladat ellátási helyen 

tartalmas volt az év folyamán. Kitűzött céljainkat több esetben túlteljesítettük. Minden csoport 

eleget tett a pedagógiai programunk előírásainak. A szabad játék és mozgás kiemelt helyet 

foglalt el napirendünkben.  

4.2. A megvalósítást segítő további tevékenységek, események 

Székhely: 

Az évi tervezett és megvalósított programokból kitűnik, hogy óvodánk hangsúlyos 

feladatai közé tartozik a természet megismerésére, szeretetére nevelés is. Nem vagyunk 

„Zöld Óvoda”, de környezettudatos magatartásra neveljük gyermekeinket és általuk a 

családokat is. Szelektíven gyűjtünk különböző hulladékokat (papír, szárazelem, sütőolaj). 

2014 óta „Madárbarát Óvoda” vagyunk, az udvarunkon több madár faj is fészkel, télen az 

etetésükről, nyáron az itatásukról gondoskodtunk. A természetvédelemmel kapcsolatos jeles 

napokon, - Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak fák napja - ebben az 

évben is különböző programokat szerveztünk. 

  Az élményszerzés egy része a természetben történt, kirándulások, séták alkalmával. 

Mind a 8 csoportunkban Aczél Gergely tartott interaktív foglalkozást állatokról, növényekről, 



8 

 

rovarokról havi rendszerességgel. A programsorozat címe: „Lépten-nyomon” gördülő erdei 

óvoda. A környezeti nevelés lezárásaként Várgesztesen három napos természetvédelmi 

táborban vettek részt nagycsoportosaink összesen 24-en. A faluházban táboroztunk, 

használhattuk a létesítmény udvarát, tornatermét.  A táborba meghívtuk Aczél Gergelyt, 

akinek a közreműködésével ismerkedtek a gyerekek a Vértes madárvilágával, a közeli patak 

és horgásztó élővilágával. A tábor sikerét jelzi, hogy régi óvodásainknak is rendszeres 

résztvevői ennek a programnak.  

A könyvek iránti érdeklődés felkeltése érdekében a nagycsoportosaink ebben az évben 

is rendszeresen látogatták a szülők hozzájárulásával a József Attila Megyei 

Gyermekkönyvtárat. A célunk ezzel a könyvek szeretetére, és az olvasóvá nevelés. A szülők a 

kikölcsönzött könyveket együtt nézegessék, meséljék a gyermekeiknek. Csökkentve ezzel a 

televízió, számítógép káros hatásait. 

Az élményszerzés másik területe a művészetekhez kötődött: színház, bábszínház, és 

vizuális élmények. Nagycsoportosaink a Jászai Mari Színház előadásait látogatták. Az 

óvodában működő Csalafinta bábcsoport játszóházak, ünnepek alkalmával kedveskedett 

mesével a kisebb korosztályoknak is. 

Ugyanakkor a rengeteg élmény feldolgozásához időt, alkalmat, lehetőséget is 

biztosítottunk a gyermekek számára. Csoportszobai foglalkozásokon segítettük az élmény 

beépülését, az új ismeretek elmélyülését. Nagyon gondos tervezést, szervezést igényelt az 

egyensúly megteremtése. Főleg a tavaszi negyedév volt zsúfolt, ott átcsoportosítottuk a nem 

dátumhoz kötött programokat.  

Néhány néphagyományőrző programot is beépítettünk az éves tervünkbe. Nagy sikere 

volt az őszi hagyományőrző napoknak a Mihály napi vásárnak, és a Márton napi lámpás 

felvonulásnak. 

2017 őszén ünnepeltük óvodánk névadója, Arany János születésének 200. évfordulóját 

október 18 és 20 között. Különböző programokat szerveztünk szülőknek és gyerekeknek 

egyaránt. Első nap „Nagyi mesél” címmel Csapucha Klára volt a gyerekek vendége, másnap 

dr. Rónáné Falus Júlia tartott a szülőknek előadást az élő mesélés fontosságáról. A programot 

a Katáng zenekar nagy sikerű koncertjével és a rajzpályázatunkra érkezett rajzok díjazásával 

zártuk. A pályázaton a Kertvárosi Óvoda óvodásai is részt vettek. 
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Telephely: 

Szeptemberben az új gyermekek beilleszkedése szinte zökkenőmentes volt, csak egy- 

két kisgyermek sírdogált, de ők is csak rövid ideig. Egy gyermekünk sem jött bölcsödéből. A 

szokásokat hamar elsajátították. Segítségünkre voltak a nagyobb gyerekek is. A középső- és 

nagycsoportosok visszaszoktatása is zökkenőmentes volt. Az elmúlt nevelési év folyamán 

sokat ügyesedtek és okosodtak minden területen, sok új ismerettel és élménnyel lettek 

gazdagabbak. Szívesen jöttek óvodába. Sikerült szeretetteljes és biztonságot nyújtó légkört 

kialakítani. Az itt dolgozó kollégák nagy szeretettel, türelemmel fordulnak a gyermekek felé. 

Nagyon jó érzékkel oldották meg az esetlegesen felmerülő problémákat és nehézségeket.  

Építünk a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra, 

valamint a meglévő tapasztalataikra. Ezért igyekeztünk mind két csoportunkban a gyermekek 

számára változatos, élmény gazdag tevékenységeket, inger gazdag, fejlesztő és szeretetteljes 

légkört biztosítani. Amikor csak alkalom kínálkozott kihasználtuk a spontán ismeretszerzési 

lehetőségeket, odafigyeltünk a tevékenységi formák közötti kapcsolódási lehetőségekre és a 

komplexitást tartottuk szem előtt. lehetőséget biztosítottunk a cselekvő aktivitásuknak, 

minden érzékszervüket foglalkoztató tapasztalásnak és a felfedezés lehetőségének, a 

kreativitásuk esősítésének. A játék az egész személyiséget fejlesztő és élményt adó 

tevékenységgé vált. Az óvodapedagógusok személyisége, tudása a gyermekszerető 

pedagógiai asszisztens a dajkák segítsége, a rendszeres tevékenységek, a változatos 

módszerek és eszközök alkalmazása, elősegítette a gyermekek fejlődését. Nagy figyelmet 

fordítottunk az egyéni fejlesztésre, differenciálásra, felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra.  

A telephely specialitásai közé tartozik, hogy a gyerekek játékos formában ismerkednek 

a szlovák nyelvvel. Gyorsan elsajátítják az itt hallott mondókákat, verseket, dalokat és 

táncokat. ( Némethné Müller Julianna beszámolója) 

 

Az éves tervünkben meghatározott feladatokat mindkét feladat-ellátási helyen 

végrehajtottuk. Az évi tervezett és megvalósított programokból kitűnik, hogy a nevelőtestület 

továbbra is aktív, tenni vágyó és nyitott az új kezdeményezésekre. 

 

 

 

 



4.3. Beiskolázási adatok 
 

 

Megnevezés Arany/fő Jókai/fő Összesen 

MSSST vizsgálat 15 5 20 

Iskolaérettségi vizsgálaton vett részt 2 5 7 

Logopédiára járt 27 13 40 

Fejlesztő foglalkozásokra járt 9 3 12 

Gyógytestnevelésre járt 18 - 18 

Tanköteles 64 21 85 

Iskolába ment 49 14 63 

 

Bemeneti és kimeneti mérések: 

Székhely: 

A gyermekek óvodába lépésekor anamnézist veszünk fel, feltérképezzük fejlettségi 

szintjüket, ezt a fejlődési lapjukon rögzítjük.  

Év elején szűrést végzett a Nevelési Tanácsadó, a várható tanulási nehézségek 

tekintetében, az 5 évesek körében MSSST teszt használatával. A vizsgálat eredménye szerint 

tanulási zavar 2, enyhe tanulási zavar veszélye 2 gyermek esetében várható. A fennmaradó 11 

gyermek esetében az óvodai fejlesztés elegendő, tanulási zavar veszélye az ő esetükben nem 

állt fenn. A nevelési tanácsadó foglalkozásaira 14-en jártak rendszeresen. Ebben az évben az 

óvodában maradó gyermekek száma arányaiban is csökkent a tavalyihoz képest. A tanköteles 

gyermekek 76,5%-a, a telephelyen 66,6%-a  kezdte meg általános iskolai tanulmányait. Ez a 

székhelyen 11,2%-os, a telephelyen 20%-os emelkedést mutat.  

A logopédus elsősorban a nagycsoportosokat szűrte, illetve a nagyon súlyos 

beszédhibájú középsősöket. Az adatokból kitűnik, hogy az 5-6 évesek számához viszonyítva 

magas a beszédhibás gyermekek száma. Ennek az aránynak a mérséklése ismételten 

feladatunk lesz a következő évben. A 3 évesek szűrővizsgálata is megtörtént. Közülük egy 

gyermek logopédiai fejlesztésben részesült. 

A tankötelesek körében elvégeztük a programunkban meghatározott fejlettségmérő 

vizsgálatot. A gyermekek fejlődési lapjain folyamatosan vezettük a változásokat, illetve 

nyilvántartottuk az egyes szakvéleményeket is. Év közben fogadó órák keretében 

rendszeresen tájékoztattuk a szülőket a gyerekek fejlődésének üteméről, iskolakezdés előtt 

pedig írásos tájékoztatót adtunk gyermekük egyéni fejlettségi szintjéről. 
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Az iskolaérettségi vizsgálatra az óvodapedagógusok által tapasztaltak alapján küldtük 

a gyerekeket.  

A visszamaradás okai: 
 

Annak, hogy a gyerekek nem kerülnek iskolába, több oka is van: 

1. A korosztálytól elmaradó fejlettségi szint – ezek a gyerekek a nevelési tanácsadó 

javaslatára vagy óvodai szakvélemény, 

2. Súlyos beszédhiba – logopédusi javaslatra óvodai szakvélemény, 

3. Testi fejletlenség, gyakori betegség – óvoda orvosi javaslatra óvodai szakvélemény, 

4. Szociális éretlenség – óvodai szakvélemény, 

5. Szülői aggodalmak – óvodai szakvélemény alapján maradnak óvodában. 

Ismerve az iskolai követelményeket, a megnövekedett terheket, a szülők (az iskolázottabb 

szülők esetén jellemző) féltik a nyári születésű gyerekeket, és nem szívesen viszik iskolába. 

Azok a gyerekek, akiknek egyéni fejlesztésre lenne szüksége, nem minden esetben jutnak 

megfelelő ellátáshoz. (Nevelési Tanácsadó és a Logopédia leterhelt, csak az 5. életévüket 

betöltött gyerekeket tudja fogadni, vagy a dolgozó szülő nem tudja megoldani, hogy 

eljárjanak fejlesztésre. Utazó logopédus, fejlesztőpedagógus megoldást jelentene)  

6. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az óvodapedagógusok felelőssége sem. A 

gyerekek egyéni, differenciált fejlesztése az óvodai nevelés keretei között, legjobb tudásunk 

szerint folyik. Vizsgáljuk a visszamaradás okait, ha valahol hibát találunk, igyekszünk azt 

korrigálni, és a következő nevelési év kiemelt feladataként kezelni. 

Jókai telephely: 

A visszamaradás okai között súlyos beszédhiba, testi fejletlenség, nevelésbe vétel, zaklatott 

családi háttér szerepel. 

Óvodánknak nem érdeke, hogy iskolaérett gyerekeket visszatartsunk. Minden esetben a 

gyerekek érdekeit tartjuk szem előtt.  

4.4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása 

 

Programunk egyik alapvető célja a differenciált, a gyermek fejlődési üteméhez 

igazodó fejlesztés. Mindig a gyermek aktuális állapotát figyeljük, az ő képességeihez, 

készségeihez igazodva fejlesztünk apró lépésekben, türelmesen. A játékba ágyazott, vagy 

mikro csoportban szervezett foglalkozások lehetővé tették, hogy minden gyermek 

képességeinek megfelelő feladatot kapjon. Problémás esetekben a Nevelési Tanácsadó 

szakembereinek a segítségét is igénybe vettük.  
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4.5. Az intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai, PÉM (minősítési eljárások, 

szakmai ellenőrzések tapasztalatai, eredményei) 

 

Intézményi önértékelés: 

Évente megfigyelendő, értékelendő elvárások 
Elérhető 

pontszám 

Elért 

pontszám 

Éves munkaterv összhangja a stratégiai dokumentumokkal, a 

munkaközösségek terveivel 
3 3 

A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a 

következő nevelési év tervezése 
3 3 

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek 

megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az 

értékelő naplóban (feljegyzésekben) nyomon követhető. 

3 2 

A gyermek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 

visszacsatolnak a szülőknek, és az életkornak, fejlettségi 

szintnek megfelelő formában a gyermeknek. 

3 3 

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal 

rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről. 
3 3 

A szülők megfelelő kereteken belül részt vesznek a 

közösségfejlesztésben. 
3 3 

Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket. 

 Megfigyelések, mérések eredményei („Amit az 

óvónőnek észre kell venni”) 

 Sport és más pályázatokon való részvétel eredményei 

 Elégedettségi mutatók eredményei 

 Neveltségi mutatók 

3 2 

A munkaközösségek maguk alakítják ki működési körüket, 

önálló munkaterv szerint dolgoznak. Munkatervüket az 

intézményi célok figyelembe vételével készítik el. 

3 3 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz 

szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés 
3 3 

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső 

partnereit. (szóban, írásban, elektronikus úton) 
3 3 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek 

biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és 

fejlesztik. 

3 2 

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program 

megvalósulásához szükséges infrastruktúra meglétét, a 

hiányokat jelzi a fenntartónak. 

3 3 

A humánerőforrás szükségletekben jelentkező hiányt, a 

felmerülő problémákat a fenntartó számára idejében jelzik. 
3 3 

 39 37 

A teljesülés mértéke 100% 94,5% 

 

Az Önértékelést Támogató Munkacsoport ebben az évben is elvégezte az intézményi 

önértékelés évente megfigyelendő területeinek értékelését. Az értékelés eredményéből 

következik a következő nevelési év feladatainak meghatározása. Sokat léptünk előre a 
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különböző dokumentumok vezetése terén, de még ezen a területen van tennivalónk. A 

partnereinknek kiadott kérdőívek elemzése megtörtént.  

 

Tanfelügyeleti szakmai ellenőrzés: 

Vezetői tanfelügyeleti eljárásra 2018. április 26-án került sor.  

Megállapításai a következők: 

1. kompetencia: A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek: 

 A szakmai értékek, nevelésfilozófia képviselete, magas szintű megvalósítása.  

 A nevelőtestület folyamatos fejlődésre inspirálása, ebben a vezető is példát mutat 

 PDCA elvű folyamatok működtetése, a stratégiai s operatív tervező munkában az 

erősségek és fejleszthető területek folyamatos azonosításával, a mérési mutatók 

beépítésével 

 A vezető ellenőrző- értékelő munkájában a fejlesztő célú értékelés, pozitív visszajelzés 

hangsúlya    

Fejleszthető: 

A gyermekek fejlettségi szintjének megfelelő, differenciált fejlesztés támogatása a 

pedagógusok tervező dokumentumának tevékenységterveiben. A tehetségfejlesztés és 

felzárkóztatás lehetőségeinek bővítése 

2. kompetencia: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek: 

 A vezető az intézményben folytatott oktató-nevelő munkát figyelemmel kíséri, 

ellenőrzi. A kapott adatokat konstruktívan használja fel a tervezési folyamathoz. 

 A vezetői pályázatban szereplő célok megvalósítása érdekében határozott lépéseket 

tesz. A megvalósítás során figyelembe veszi a megváltozott körülményeket, ezekhez 

igazodni képes. 

 Újszerű módszerek, jó gyakorlatok nevelőtestülettel való megismertetése, beépítése az 

óvodai gyakorlatba. 

Fejleszthető: 

Intézményi mérések, eredmények nyilvántartása, rendszeres beszámolás 
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3. kompetencia: Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek: 

 Intézményében hatékony önértékelő rendszert működtet. Figyelembe veszi a kapott 

adatokat, azokat fejlesztés alapjául használja fel. Intézményében határozott célok 

mentén működő, de demokratikus elvek szerint rendeződő közösséget teremt.  

 Hatékony kommunikációt folytat a nevelési folyamat minden résztvevőjével. 

Fejleszthető: 

Telephellyel való együttműködés további javítása 

4. kompetencia: Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek: 

 Nyugodt, támogató munkahelyi légkör megteremtése 

 A pedagógusok számára a folyamatos tanulás, önképzés és továbbképzés 

lehetőségeinek támogatása 

 Az intézményben magas szintű nevelő-oktató munka megvalósítása jól képzett, 

elhivatott pedagógusok által 

 A törzskar és a pedagógusok véleményének, javaslatainak bevonása a döntés 

előkészítésbe 

Fejleszthető: -  

5. kompetencia: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Kiemelkedő területek:  

 Az intézmény létesítményeit a céloknak megfelelően működteti, kiemelt figyelmet 

fordít a higiéniára a biztonságos és szakszerű működtetésre 

 A partnerekkel, fenntartóval hatékony és szoros kapcsolatot ápol, mellyel biztosítja a 

pedagógiai munkába való betekintést és támogatásuk elnyerését egyaránt 

 Egységes elvárás rendszert működtet és biztosítja intézményében az egyenletes 

feladatmegosztást 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri az aktuális lehetőségeket és legtöbb esetben sikeres 

pályázatokat ír.   

Fejleszthető: 

Szülők bevonása a közösségfejlesztésbe mindkét telephelyen, partnerek véleményezési 

lehetőségeinek felülvizsgálata 
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Minősítési eljárás: 

Minősítésre ebben az évben a nevelési évben nem került sor.  

A telephelyről Áts Gáborné jelentkezett minősítésre, a portfólióját 2018. november 25-ig kell 

feltöltenie. Az eljárásra a következő nevelési évben kerül sor. 

Óvodavezető szakmai ellenőrzései: 

A látogatás formái: A csoportokban folyó nevelőmunka megfigyelése, írásbeli 

dokumentumok ellenőrzése, ünnepek, ünnepélyek színvonala. 

Ebben az időszakban is nagy gondot fordítottam az írásbeli munka, elsősorban a 

csoportnaplók és mulasztási naplók vezetésének ellenőrzésére. Csak apróbb hiányosságokat 

tapasztaltam, amit az érintett kollégákkal megbeszéltünk, a hiányosságokat pótolták. 

A csoportokban folyó nevelőmunkát házi tapasztalatcsere keretében ellenőriztem, a 

korábbi gyakorlatnak megfelelően.  

A megfigyelés szempontjai az alábbiak voltak: 

 Elegendő időt biztosít-e az óvodapedagógus a játékra, milyen a játék hangulata, 

milyen módon kapcsolódik be a gyerekek játékába, hogyan érvényesül a játék során a 

közösségi nevelés 

 Milyen változatos formában jelenik meg a mozgás 

 A korcsoportnak megfelelő módon választja-e az óvodapedagógus a feladatokat, 

megfelelő-e a gyerekek aktivitása 

 Milyen az értékelés módszere 

A csoportban dolgozó pedagógusok szakmailag felkészültek, a csoport életének 

szerves részei. A csoportokban folyó munkát jó hangulat, a szeretetteljesség, az egymásra 

való odafigyelés, tolerancia jellemezte. A pedagógusok nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az 

ismeretszerzéshez való viszony pozitív maradjon. A tevékenységek során alkalmazták a 

differenciált bánásmódot, a foglalkozásokon rendszeresen alkalmazták a drámapedagógia 

módszereit. A gyerekek tevékenységeik során folyamatos visszajelzést kaptak, az értékelés 

pozitívumokra épülő, a gyermekek önmagukhoz mért fejlődését támogató. 

A játék az egész személyiséget fejlesztő és élményt adó tevékenységgé vált. Az 

önkéntes játékra megfelelő időt, helyet biztosítottak a napirendben.  

Az óvodapedagógusok személyisége, tudása a gyermekszerető dajkák segítsége, a 

rendszeres tevékenységek, a változatos módszerek és eszközök alkalmazása, mind- mind a 

gyermekek fejlődését segítette elő. 
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Az ünnepségek, évzáró ünnepélyek mindkét feladat ellátási helyen jól szervezettek, 

előkészítettek, bensőségesek voltak.  

 

A GAMESZ belső ellenőrzési vezetője által végzett vizsgálatok: 

 2018 03-10-ig Vevői, szállítói szerződések ellenőrzése 

 2018. 03. 19-től Pénzforgalmi dokumentumok és analitikák pénzügyi-

szabályszerűségi típusú ellenőrzése 

 2018. 05. 25. Eszközök nyilvántartása és a leltározási és selejtezési 

tevékenység utóvizsgálata  

Az ellenőrzés megállapításait követően a hiányosságok feltárása alapján intézkedési terv 

készült. Az intézkedési tervben megfogalmazott feladatokat a megadott határidőig elvégeztük. 

Az ellenőrzés kritikus hibákat nem tárt fel. 

 

A Belső Ellenőrzési Iroda által végzett ellenőrzés: 

 A 2016. évi létszámnormatívák teljesítmény típusú ellenőrzése 

A dolgozókkal megismertettük az ellenőrzési jelentésben leírtakat.  

Az ellenőrzés területein minden tekintetben megfelelő kontrollokkal rendelkeztünk, hibát nem 

tártak fel. 

 

Az udvari játékeszközök felülvizsgálata 

A helyszínen elmondottak alapján kritikus hibák nincsenek, a javítások házon belül a 

kertész-karbantartónknak köszönhetően nem nagy anyagi ráfordítással megoldhatók. Sajnos 

kész jegyzőkönyvet eddig nem kaptunk kézbe. 

 

5. Nevelés nélküli munkanapok felhasználásának módja, eredményessége 

 

Ebben a nevelési évben csak 4 nevelés nélküli munkanappal éltünk:  

 2017. október 24. Szakmai nap – az önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése a 

teljes nevelőtestület részt vett. 

 2017. október 25. Városi óvodapedagógiai nap 

 2018. január 12. Szakmai nap – az elvégzett feladatok értékelése, felkészülés a 

tanfelügyeleti látogatásra 
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 2018. június 21. Csapatépítő tréning – Kirándultunk Ausztriába, az úti cél a 

Semmering volt. (Székhely) 

A telephely pedagógusai egy nevelésnélküli nap időpontjáról külön döntöttek. 

  2018. május 19. Budapest – szakmai kirándulás 

A szülőket minden esetben a törvényi előírásoknak megfelelően időben, írásban tájékoztattuk, 

aki igényelte annak ügyeletet biztosítottunk. A nevelőtestületi értekezleteket úgy szerveztük, 

hogy azok a szorgalmi évet ne érintsék. 

6. Az óvodapedagógusok megbízatásaihoz kapcsolódó feladatok értékelése 
 

A pedagógusok a 2017-18-as nevelési évben meghatározott egyéb megbízatásaikhoz 

kapcsolódó feladataikat maradéktalanul megvalósították. A két óvodapedagógus tartós 

hiányzása többlet feladatot jelentett mindenki számára, a túlterhelést a feladatok arányos 

elosztásával sikerült kissé csökkenteni. Sajnálatos, hogy a plusz munkát (a munkaközösség 

vezetők és az ÖTM esetében is) csak erkölcsi elismerés formájában tudtam jutalmazni. 

6.1. Gyermekvédelmi munka az óvodában 
 

Az intézményben folyó prevenciós munka 

Elsődleges célunk most is a családi összetartozás, az egymásra való odafigyelés, az egymásért 

érzett felelősség érzésének erősítése. Ennek érdekében az alábbi, szülőkkel közös 

programokat szerveztük ebben a nevelési évben: 

 Családlátogatások szükség esetén a problémák megoldása érdekében 

 Az év eleji szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket arról, hogy jövedelem alapján 

kik jogosultak az ingyenes óvodai étkezés igénybevételére. Az erről szóló 

tájékoztatókat a gyermeköltözőkben is kitettük. Ennek köszönhetően a gyermekek 

többsége ingyenesen étkezik az intézményben 

 Mihály-nap: közös játék a családokkal az óvoda udvarán 

 Márton-nap: közös szöszmötölő a szülőkkel, majd vonulás az óvoda épületében 

 Farsangi bál a szülők részvételével. Idén saját készítésű játékokat lehetett otthon 

közösen barkácsolni. A családok dönthették el, hogy milyen anyagokból és milyen 

technikával dolgoznak. Ezzel is arra igyekeztünk hangsúlyt fektetni, hogy hasznos, 

szórakoztató közös tevékenységgel töltsék otthon az idejüket. Nagyon sok, jobbnál 

jobb produktum született, melyeket a folyosón kiállítottunk, majd a játékokat a 

gyerekek legnagyobb örömére a mindennapokban is használtuk 
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 Egészségnap: előadások a felnőtteknek, a gyermekeknek pedig játékos feladatok, majd 

szülőkkel közösen salátakészítés, kóstolás 

 Gyermeknap: délután közös interaktív bábelőadás, majd játék a szülőkkel 

 A nevelési évet záró kirándulást családi programként szerveztük meg, hogy a szülők 

ezáltal is többet legyenek együtt a gyermekeikkel 

 A havonta megtartott fogadóórák lehetőséget biztosítottak arra, hogy a szülőkkel 

nyugodt körülmények között, őszintén beszélhessünk a gyermekükkel kapcsolatos 

dolgokról, az esetleges nehézségekről, problémákról. Szükség esetén a megfelelő 

szakemberhez irányítottuk a szülőket és megszerveztük a segítségnyújtást 

 A csoportokban kiemelt szerepet kap az egyéni bánásmód, különösen a valamilyen 

oknál fogva egy-egy területen gyengébben teljesítő gyermekek esetében 

 A Jókai Óvodában nagy sikere volt most is az év végi kerti partinak, melyen a szülők 

is részt vettek. 

A nevelési év során végzett gyermekvédelmi feladatok 

A nevelési év elején mindenki felmérte a saját csoportjába járó gyermekek 

életkörülményeit, anyagi helyzetét annak érdekében, hogy szükség esetén a segítséget meg 

tudjuk szervezni számukra. Rendszeresen beszélgettünk azokról a gyerekekről, akiknél 

bármiféle probléma adódott. Az aktuális változásokról, új lehetőségekről folyamatosan 

informáltuk egymást. 

          A szegénység elleni küzdelem világnapja (október 17.) előtt gyűjtést szerveztünk 

óvodáinkban: kértük a szülőket, hogy aki teheti, az tartós élelmiszerrel, mosószerrel, 

tisztálkodó szerekkel segítse az országos program keretében a rászoruló családokat.  

A Jókai Óvodában védelem alatt 2 gyermekünk van, akik érdekében egész év 

folyamán kapcsolatban voltunk a Tatabányai Járás Egyesített Szociális Intézmények Család és 

Gyermekjóléti Központtal és esetkonferencián is részt vettünk. (Ikóné Marosi Enikő 

beszámolója) 

6.2. Munkaközösségek működése 
 

Az intézményünkben három munkaközösség működik.  

 Mentálhigiénés 

 Vizuális 

 Báb 

Év elején elkészítették a terveket, a munkaközösség vezetők év közben szervezték a 

munkafolyamatokat és ellenőrizték a végrehajtást. A munkaközösség vezetők önként vállalták 
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a megbízatást, annak ellenére, hogy a munkaközösség vezetői pótlékot (2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről 8. melléklet) fenntartói engedély hiányában nem tudtuk 

biztosítani.  

7. Gyermek illetve dolgozói baleseti statisztika, a balesetek megelőzésére 

tett vezetői intézkedések 
 

 Arany Jókai 

Gyermek baleset 1 - 

A sérülés típusa, 

súlyossága 
nem súlyos - csontrepedés  

Felnőtt baleset - - 

A sérülés típusa, 

súlyossága 
   

 

Ebben a nevelési évben egy olyan gyermek baleset volt az óvodában, ami bejelentési 

kötelezettséggel járt. Ezen kívül csak apróbb, elesések következtében fellépő horzsolások, 

sérülések történtek, amik nem igényeltek orvosi ellátást. A balesetek elkerülése érdekében 

igyekeztünk a balesetveszélyt a minimálisra csökkenteni. A kertész napi rendszerességgel 

ellenőrizte az udvar és az udvari játékok állapotát. Ha valami szabálytalanságot tapasztalt, 

azonnal jelezte. A felmerült hibák javításáról, a balesetveszély megszüntetéséről 

gondoskodtunk. 

A dolgozók minden esetben felhívják a gyerekek figyelmét a testi épségüket védő 

szabályokra. Gyerekek felügyelet nélkül nem maradhatnak, közöttük nem végezhető olyan 

tevékenység, ami a testi épségüket, egészségüket veszélyeztetheti. Erről a dolgozók év elején 

balesetvédelmi oktatás keretében kaptak tájékoztatást. 

8. Az óvoda kapcsolatrendszere 

8.1. Együttműködés a szülőkkel és a szülői munkaközösséggel  

A kapcsolattartás formái: családlátogatás, szülői értekezlet, fogadó órák, nyílt napok, 

szülői fórum, családi napok, szülők nevelők bálja, kirándulások. 

A családokkal való kapcsolatunk mindkét feladat ellátási helyen az idén is egymás 

tiszteletben tartására épült. A céljaink közösek, a nevelésről alkotott nézeteink általában 

összecsengenek. Egymás partnerei tudtunk lenni a gyerekek nevelésében. Ennek 

köszönhetően a szülők nagy része segítő szándékkal fordult az óvoda felé. Sokat 

köszönhetünk nekik, mert magukénak érzik az óvodát. Szívesen vettek részt az általunk 

szervezett programokban, segítettek a Mihály napi vásár, a Márton nap, az egészség nap, 



20 

 

szülők-nevelők bálja és a gyermeknap lebonyolításában is.  

Ki anyagilag, ki pedig a kétkezi munkájával járult hozzá a terveink megvalósításához. 

8.2. Az iskolával való együttműködés 

Székhely: 

A szomszédos iskolákkal (Dózsa, Váci) példaértékű kapcsolatokat építettünk ki.  

Az iskolákkal való kapcsolatunk fontos gyermekeink zökkenőmentes intézmény váltása 

szempontjából. A szülők nagy része a szomszédos iskolák valamelyikét választja gyermeke 

számára. Ezért – bár minden iskolának lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra – rendszeres 

kapcsolatunk a Dózsa és a Váci iskolával van.  

Ősszel mi látogattunk el az iskolába, megfigyeltük, hogy az új elsősök, a korábbi óvodásaink 

hogyan illeszkedtek be, hogy haladnak a tanulással. Az iskolák tanítói tavasszal látogattak el 

óvodánkba, megfigyelték azt a környezetet, szokásrendszert, amelyből a gyermek indul, 

megismerkedtek leendő tanulóikkal. Mikuláskor, karácsonykor műsorral kedveskedtek 

gyermekeinknek.  

A kapcsolattartás jelenlegi formái: konzultáció, közös rendezvények, óvoda - és 

óralátogatások. 

Telephely: 

A szomszédos Jókai Mór Iskolával jó a kapcsolatunk. Az idén is megszervezték a 

kézműves és fejlesztő foglalkozásokat az óvodások számára, ahol megismerkedhettek a 

gyerekek a leendő elsős tanító nénikkel és az iskolával. Meghívtak bennünket Mikulás és 

húsvéti ünnepükre és apró ajándékokkal kedveskedtek a gyerekeknek. 

Részt vehettünk a március 15-i ünnepélyen, ami mindig nagy élmény a gyerekek 

számára. 

A leendő elsős tanító nénik rendszeres látógatóink az óvodában, ismerkednek a 

gyerekekkel és szülői értekezleten a szülőkkel. 

8.3. Társintézményekkel való kapcsolat 

A vezetői munkaközösség minden hónapban más-más intézményben tartja a 

megbeszéléseit, ez segíti az óvodák közötti együttműködés elmélyítését, egymás szakmai 

munkájának megismerését. A városi óvodákkal közvetlen és jó kapcsolatban vagyunk. A 

meglévő kapcsolatoknak általában személyes kötődés az alapja.  
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8.4. A fenntartóval való kapcsolat 

Székhely: 

 Az Arany János Óvoda önkormányzati képviselőjével Vejtey Miklós úrral, az első 

pillanattól kezdve jó kapcsolatot alakítottunk ki. Többször meglátogatott bennünket, 

beszéltünk a fejlesztési terveinkről, elképzeléseinkről. Részt vett a Mihály napi és 

gyermeknapi ünnepségeinken, és a tavasszal megrendezett szülők-nevelők bálján is.   

 A Humán Iroda dolgozóihoz bármikor fordulhattunk a problémáinkkal, mindig 

szívesen segítettek. De ugyanezt tapasztaltam a Polgármesteri Hivatal összes szakirodájával 

kapcsolatban is.  

 A GAMESZ vezetőjével és az ügyintézőnkkel is jó kapcsolatot ápolunk. Ha kéréssel 

fordulunk hozzájuk, mindenben segítenek.  

A hibabejelentő működésével kapcsolatban nagyon kedvező a tapasztalatunk. Gyors és 

hatékony. Általában villamossági problémák (fénycsövek cseréje, javítása) és dugulás 

elhárítás érdekében vesszük igénybe. Az utóbbit az elöregedett csatornarendszer miatt nagyon 

sűrűn.  

Telephely: 

Ablonczy Dánielné képviselő asszonnyal nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Sokat 

segített az óvoda tárgyi feltételeinek javításában – a kiscsoport és a tornaterem ablakaira is 

redőnyök kerültek a támogatásával. 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kölcsönösen segítjük egymás munkáját.  

8.5. Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálattal 

 Rendszeresen a logopédiai ellátást, az iskolakészültségi vizsgálatokat, a várható 

tanulási zavarok előzetes szűrő vizsgálatát (MSSST) vettük igénybe. Sok segítséget kaptunk a 

pszichológustól, több alkalommal végzett megfigyeléseket, ilyenkor több, vizsgálat alá nem 

vont gyerek esetében is szívesen adott tanácsokat.  

A székhelyen biztosított volt a gyógytestnevelés a telephelyen sajnos nem volt rá lehetőség.

  

8.6. A telephellyel való kapcsolat 

 A telephellyel való együttműködésünk sokat javult. Rendszeresen tartottuk a 

kapcsolatot személyesen és egyéb elérhetőségeken (telefon, e-mail). Szakmai kérdésekben is 

rendszeresen konzultáltunk, közös szakmai programokat szerveztünk, a munkatervben 

meghatározott célokat megvalósítottuk. Vezetőként a páros hetek keddjén tartózkodtam az 



22 

 

intézményben. A szülői értekezleteken és egyéb óvodai rendezvényeken is részt vettem. 

Évközben a székhelyről is helyettesítettünk létszámgondok esetén. 

9. A költségvetési gazdálkodás eredményessége, problémái, nehézségei, az 

óvoda gazdasági helyzete 

 

 

Az intézményünk tárgyi feltételei biztosítják a működéshez szükséges alapvető 

feltételeket. A csoportszobák jól felszereltek, esztétikusak. Az udvarunkon biztosított a 

gyermekek mozgásigényének kielégítése, változatos, szabványnak megfelelő játékszerekkel, 

műfüves pályával, kerékpárúttal.  

A rendelkezésünkre álló keretekből igyekeztünk okosan gazdálkodni. A működéshez 

szükséges dolgokat a lehető legolcsóbb helyen beszerezni. Az önkormányzat által biztosított 

csoportonkénti 200.000 Ft-os eszközvásárlás lehetőségével további fejlesztéseket is 

megvalósíthattunk, amit ez úton is köszönünk. Nagy segítség volt a tisztasági csomag 

beszerzésének gyermekenként 3.000 Ft-tal való támogatása.  

A fenntartó által biztosított költségvetés mellett számíthattunk a szülők támogatására 

is. A befizetett adójuk 1%-a és egyéb felajánlásaik biztosították a csoportszobai és udvari 

játékok pótlását, a vizuális tevékenységek fogyóeszközeinek (papír, ceruza, kréta, gyurma 

stb.) beszerzését. 

2017-től a Bridgeston Kft is támogat bennünket. Nagy örömünkre ebben az évben 

kezdeményezték a „Kéz a kézben” program keretében az örökbe fogadásunkat. Találkoztunk 

a cég képviselőivel, megbeszéltük, hogy milyen módon tudjuk egymást kölcsönösen segíteni. 

Együttműködésünk keretében augusztus hónapban 2 pénteki napon napközit szerveztünk a 

dolgozók gyermekeinek a gyár területén. A programban önkéntes alapon 6 óvodapedagógus 

vett részt.  

Ami jelenleg problémát jelent: Szükséges lenne az egész épület belső tereinek a 

festése, a beltéri ajtók mázolása, a folyosói lambériák cseréje. Állandó beázással küzdünk, a 

falak több helyen penészesek, salétromosak. A kerítés elkorrodált, a rácsok között átférnek a 

gyerekek. Javítgatjuk, de a problémát csak rövidtávon oldja meg. A külső vakolat is potyog, a 

repedésekbe befészkeltek a darazsak. (Az irtásukról gondoskodtunk.) Állandóak a dugulások, 

nincs olyan hónap, hogy legalább egyszer ne kellene hívni a duguláselhárítókat.  

Fontos lenne még a dolgozók munkaruhával való ellátása legalább 2-3 évenként. 

Ami örömmel tölt el bennünket: A fenntartó támogatásával az óvodafejlesztési 

pályázatnak köszönhetően megoldódni látszik a fenti problémák jelentős része, és a hosszabb 
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távú terveink is – fejlesztőszoba, só szoba, tornaterem stb. - megvalósulhatnak a 

közeljövőben.  

9.1. Pályázatokon való részvétel 
  

Ebben a nevelési évben is több, sikeres pályázaton vettünk részt. 

          

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Tárgyi feltételek alakulása 
 

Székhely: 

Polgármester úr és a szülők támogatásának köszönhetően további fejlesztéseket 

tudtunk megvalósítani az udvarunkon. Három rugós játékot és egy kerti asztalt vásároltunk. 

Ebben az évben is tudtuk pótolni az elhasználódott járműveket. Beneveztünk a Kihívás napi 

programba, a részvételért kapott 10.000 Ft-ból beszereztünk egy rollert. A régi kerékpárok 

felújításában, szervizelésében szülők voltak a segítségünkre. 

Szülői és képviselői támogatásnak köszönhetően folytathattuk az ütéscsillapító homok 

felületek cseréjét gumitéglára. A kertészünk vállalta a munka elvégzését, így jelentős összeget 

takarítottunk meg.  

Az öreg, elhasználódott plédek helyett újakat vásároltunk.   

Ebben az évben a csoportonkénti 200.000 Ft-ot bútorvásárlásra költöttünk. A 

székhelyen az 1-2. csoport öltözőjébe új szekrényeket vásároltunk. A 2. süni csoport új tálaló 

szekrényt, az 5. tulipán csoport a rajzeszközök tárolására alkalmas komódot kapott. 

 

 

 

Pályázaton nyert összegeink:  

Környezeti nevelés: erdei óvodai program - Arany 150.000 Ft 

Környezeti nevelés: erdei óvodai program - Jókai 120.000 Ft 

Programok 2018 - Arany 63.500 Ft   

Összesen: 333.500 Ft 

Egyéb bevételek:   

Képviselői támogatás (Ablonczy Dánielné) 173.190 Ft 

Képviselői támogatás (Vejtey Miklós) 176.000 Ft   

Polgármesteri támogatás (Schmidt Csaba) 457.080 Ft 

Önkormányzati támogatás (Bridgeston) 1.000.000 Ft 

Összesen: 1.806.270 Ft 
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Telephely: 

Az idei nevelési évben is tovább bővültek tárgyi feltételeink. A csoportonkénti 

200.000 Ft-ból a gyermek öltözőbe új öltöző szekrényeket vásároltunk. 

Az óvoda udvarárának egy részére gyepszőnyeg került, ami az AGC Glass Hungary 

Kft felajánlása 

10. Rendkívüli események az óvodában 
 

Ebben a nevelési évben rendkívüli esemény nem történt. 

11. Az év során megvalósuló hatósági ellenőrzések, azok megállapításai 
 

Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

 A vizsgálat tárgya a gyermekek napközbeni folyadékpótlásának gyakorlata és a 

higiéniai feltételek megléte volt. 

A higiénés feltételeket – a gyermekmosdók, fogmosó poharak tisztaságát rendben találták.  

A gyerekek napközbeni folyadékpótlásának gyakorlatát is megfelelőnek ítélték.  

 

12. Vezetői program prioritásai, megvalósulása 

 

A 2017-18-as nevelési évben kiemelt célok voltak: 

 Házi bemutatók szervezése a szakmai munka javítása érdekében - középpontban a 

játék, a kiemelt feladat nyomon követése 

 A gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatása érdekében, a dokumentumok 

áttekintése, szakszerűbb fejlesztési tervek készítése  

A dokumentumok áttekintését megvalósítottunk, a tervező munka javítása a következő év 

feladatai között is szerepel. 

 Telephellyel való együttműködés további javítása  

Az együttműködés sikeres, a telephely kiemelt fejlesztésben részesült ebben a nevelési évben 

is, a tárgyi feltételek javítása és a személyes kapcsolatok tekintetében egyaránt. 

 Információ áramlás javítása, honlap megfelelő, naprakész működtetése, folyamatos 

frissítése  

A honlapunk címe: aranyovi.com Jobban működik, mint az előző években. A működtetésért 

felelős óvodapedagógus ügyel az információk naprakész frissítésére.  
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 Minősítésre való felkészítés, a portfólió írás támogatása 

A telephelyen sajnos egy technikai ok miatt nem sikerült a minősítési eljárásban részt venni. 

A kolléga ismételten jelentkezett, az eljárásra a 2018-19-es nevelési évben kerül sor. 

 Megfelelő feladat és munkamegosztás  

Figyeltem arra, hogy a pedagógusok nagyjából azonos mértékben legyenek terhelve. Minden 

közös óvodai programnak más-más felelőse volt. A létszámgondok ebben az évben nem 

jelentettek nagyobb problémát, a székhelyen egy gyakornok óvodapedagógus és a telephelyen 

egy dajka határozott idejű alkalmazásával. 
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12. Nyári időszak értékelése 

 Júniusban még szinte teljes létszámmal működtünk. Júliusban a székhelyen 

biztosítottuk az ügyeletet a telephely gyermekeinek is. A székhelyről átlagosan 50 gyermek, a 

telephelyről 2 vette igénybe. Augusztus első három hetében a telephely tartott nyitva, az 

átlagos létszám 11 fő volt. A székhelyről 8 gyermek vette igénybe. Augusztus 22-én 

nyitottunk újra, az átlagos létszám ebben a két hétben 48 fő volt.  

A lecsökkent gyermeklétszámnak köszönhetően a dolgozók szabadságának kiadása 

nem jelentett gondot. Az ügyeleti időszak elején három, majd két csoportban fogadtuk a 

gyerekeket. 

 A nagycsoportosok egy része július 02-től július 04-ig három napot töltött 

Várgesztesen erdei táborban, ahol számos programot - vízbiológia, madárgyűrűzés, „éjszakai” 

túra, lovas kocsizás stb. - kirándulást szerveztünk a gyermekeknek.  

 Az óvodában a gyerekek a nap legnagyobb részét az udvaron töltötték a nyári 

időszakban, ahol sok érdekes játékot játszhattak, pl. saraztak, várat építettek, flakonból 

fröcskölhették egymást, „körmöcskéztek”, kézműveskedtek. Többször volt nagyon meleg az 

idő, ezért korábban jöttünk be az udvarról és fokozottan figyeltünk a folyadékpótlásra és a 

napvédelemre is. Az udvaron felszereltünk egy párakaput, ami alatt frissülhettek a gyerekek. 

A madarak itatásáról és a növények locsolásáról sem feledkeztünk meg. Ebben a munkában a 

gyerekek is aktívan részt vettek. 

 Augusztus végén a dajkák által gondosan kitakarított épületben, felkészülten fogadtuk 

a gyerekeket. 

Augusztus 23-án az újonnan óvodát kezdő gyermekek szüleinek szülői értekezletet tartottunk, 

ahol minden, óvodával kapcsolatos kérdésükre választ kaphattak. 

 

Tatabánya, 2018. augusztus 31. 

    

 

 

        …………………………………… 

             Sztán Józsefné 

              óvodavezető 
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13. Mellékletek 
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Mihalekné Simon Györgyi 

 

mentálhigiénés munkaközösség-vezető 
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2017-18-as nevelési év értékelése 

 

Az évi tervezett és megvalósított programokból kitűnik, hogy a nevelőtestület továbbra is 

aktív, tenni kész és nyitott az új kezdeményezésekre. 

Az éves tervünkben meghatározott feladatokat végrehajtottuk, több esetben túlteljesítettük. 

Megvalósult programok a nevelési év folyamán: 

Őszi negyedév 

 Őszi kirándulás  

 Aczél Gergely foglalkozásai havonta 

 Az Állatok Világnapján Aczél Gergely vezetésével a Kő-hegyen „Nagyvad lesen” 

voltunk 

 Megyei Könyvtár látogatása a nagycsoportosokkal 

 Mihály napi vásár és műsor az óvoda udvarán – közös program a szülőkkel  

 Nyílt óra a Dózsa és Váci Általános Iskolában 

 Gyógytestnevelés foglalkozás az óvoda tornatermében 

 Családi hétvégi kirándulás Budapestre a Fővárosi Nagycirkuszba és a Városligetbe 

 Márton napi szöszmötölő közösen a szülőkkel, lámpakészítés, lámpás felvonulás az 

óvoda környékén 

Téli negyedév 

 Ajándékkészítés a szülőkkel (koszorú, fenyődísz) 

 Családi adventi játszóház 

 Óvodánkba látogatott a Mikulás 

 Aczél Gergely foglalkozásai havonta 

 Váci Mihály Iskolában jártunk Mikulás ünnepségen 

 Betlehemi műsor a nagycsoportosok szereplésével 

 Bábműsor 

 Könyvtárlátogatás  

 Séta a téli erdőben 

 Farsang előtti pizsama-parti 

 Családi játékkészítő verseny 

 Farsangi bál közösen a szülőkkel, Kisze-bábégetés 

 Egészség hét keretén belüli programok voltak:  

Interaktív mesejáték „Butuska Balambérral”,  
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Gyógy testnevelő foglalkozott a gyerekekkel,  

Fogorvos tartott előadást a helyes fogápolásról,  

A szülői fórum vendége volt:  

Dr Sallay Katalin az óvoda gyermekorvosa, aki beszélt a szülőknek a 

gyermekbetegségekről, 

Horváth Judit pszichológus, aki az élő mesélés fontosságáról tartott 

előadást 

A program zárásaként salátakészítéssel egybekötött kóstolás közösen a 

szülőkkel 

 Korcsolyázás a városi műjégpályán 

 Testnevelés felmérő az óvodában 

 Rákóczi téren Mikulás napi szereplés 

 Színházlátogatás a Jászai Mari Színházban  

 Foci kupán vettünk részt a Bozsik programmal  

 Papírgyűjtés 

 Nyílt napok az idejáró gyerekek szüleinek 

Tavaszi negyedév: 

 Húsvéti előkészületek és játszóház a szülőkkel 

 Húsvéti locsolkodás 

 Nemzeti Ünnepen megemlékezés 

 Színházlátogatás a Jászai Mari Színházban  

 Aczél Gergely látogatása minden hónapban 

 Tavaszi kirándulás 

 Bábműsor  

 Nyíltnapok a leendő óvodásoknak és szüleiknek 

 A Föld Napja alkalmából virágot ültettünk 

 Anyák napi megemlékezések  

 Tűzoltóságon jártunk 

 Mentőállomáson jártunk 

 Tanító nénik látogatása 

 Színházlátogatás 

 Focikupán vettünk részt a Bozsik programmal 

 Aktív mozgás a Kihívás napján 
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 Könyvtárlátogatás 

 Nagycsoportosok közös búcsúztatója 

 Gyermeknapi rendezvény közösen a szülőkkel   

 Bábműsor 

 Év végi kirándulások csoportonként 

Nyári negyedév: 

 Erdei tábor Várgesztesen 

 Pedagógusok kirándulása 

 Leendő kiscsoportosok szüleinek szülői értekezlet 

Az idei nevelési év a mentálhigiénés munkaközösséget érintő szempontból is eseményekben 

gazdag, változatos, sokoldalú programokat nyújtó sikeres év volt.  

 

 

Tatabánya, 2018.08.31. 

         …………………………… 

 Mihalekné Simon Györgyi 

   munkaközösség vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet 
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A VIZUÁLIS MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES ÉRTÉKELÉSE 
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vizuális munkaközösség-vezető 

 

 

 

 

 
A tervezett feladatok megvalósulása és értékelése 
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A nevelési év során a munkaközösség munkája folyamatos és szervezett volt. 

Mindenki együttműködött, a leosztott feladatokat pontosan, igényesen, határidőre teljesítette. 

 

Munkaterv: 

Az éves munkaterv az ünnepkörökhöz, az évszakok váltakozásához igazodott, 

valamint tartalmazott új és régebben felvetett ötleteket. A tervet a kollektíva a tanévnyitó 

értekezleten való ismertetés után egybehangzóan elfogadta. 

 

Plakátok:  

Az aktuális plakátok időre, megfelelő részletességgel és színvonalon készültek el.  

 

Pályázatok 

Idén összesen 4 rajz- és barkács pályázaton vettünk részt. 

Ebben a nevelési évben a rajzpályázatokra 33db különböző technikával készült pályamunkát 

küldtünk be, összesen 5 díjat hoztunk el. 

A GENERALI Biztosító országos közlekedési rajzpályázatán 25.000 Ft-os különdíjat nyert 

egyik gomba csoportba járó gyermekünk. 

A Jókai óvoda 9 barkács- és rajzpályázatra küldött be munkákat, 71 db alkotásukból 11 

munka nyert díjat (részletek csatolva) 

Idén, a farsangi időszakra hirdettük meg a hagyományosnak mondható barkács-versenyünket 

szülők és a gyerekek számára.  

Meghirdetett témánk: A medve 

Erről a szülők már az őszi időszakban kaptak felvilágosítást, így időben felkészülhettek. 

Erre a pályázatra idén 93 gyerek és szülő készített egyéni, ötletes alkotást. A műveket az 

óvoda folyosóján állítottuk ki, melyekben hetekig gyönyörködtek a szülők és a gyerekek 

egyaránt. A díjkiosztóra a Farsangi bál végén került sor. A legtöbb szülőt és gyereket 

motiváló csoport a 3. maci csoport volt. Emellett a 2. süni és a 6-os katica csoport jeleskedett 

jelentős számú alkotással. Az egyéni ajándékok és oklevelek mellett (mindenki kapott) a 

győztes csoportokat könyvekkel jutalmaztuk. 

 

 

 

4.Óvodánk arculata 
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Az aktuális évszakokhoz és ünnepkörökhöz készült dekorációk pontos, igényes munkával 

készültek. Új ötletként a téli és tavaszi ünnepkörhöz dekorfilc anyagból madarakat, madárodút 

varrtunk, színes tüllel tettük hangulatossá a folyosót. 

Áprilisban újra sor került az évek óta a Föld Napjához kötődő virágültetésre az udvaron, 

amellyel az óvoda külső esztétikáját emeljük minden alkalommal.  

 

5. Morzsák, amelyekkel gazdagodtunk és gazdagítottunk: 

• Az őszi időszakban a Mihály-napi vásár programra a vásári bódékba portékákat, 

apró játékokat készítettünk, majd népi játékokkal, játszhattak a gyerekek. 

• Novemberben újra megrendeztük a Márton-napi készülődést. Libás játékokat, 

bábokat és lámpásokat készítettünk a gyerekekkel és a szülőkkel együtt, mindenki 

a saját csoportjában. A szöszmötölő végén lámpások fényénél együtt vonultunk az 

óvoda és iskola körül.  

• Az évben többször volt meghívott vendégünk szakmai témákban, köztük vizuális 

témakörben, ahol elméletben és gyakorlatban is gazdagodtunk új ötletekkel. 

• Karácsony előtt a Rákóczi-téren óvodánk műsort adott a kerületben élőknek és mi 

is készítettünk díszeket a tér közepén álló karácsonyfára. 

• A farsangi időszakban, mint minden évben, idén is elkészítettük a folyosóra a 

télűző bábunkat szalmából, amit a farsang végén égettünk el. 

• A folyosóra új karácsonyi, téli és tavaszi dekorációk készültek (fa, dekorfilc) 

• Márciusban a bölcsődéseknek személyre szóló meghívókat, és apró ajándékokat 

készítettünk, a nyílt napokra plakátokkal hívtuk a környék családjait 

• A tavaszi szülő-nevelő bálon a Puskin Művelődési Ház belső tereit, a színpadot 

díszítettük hajókkal. Meghívókat készítettünk vendégeinknek, asztali dekorációval 

tettük kellemesebbé az estét. 

• A Jókai telephelyen 3 alkalommal, a szülők bevonásával, ünnepváró 

szöszmötölőre került sor. 

 

Tatabánya, 2018.08.31. 

         …………………………… 

  Szűcs Orsolya 

     munkaközösség vezető 
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3. sz. melléklet 
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Az éves munkában részt vettek: 

                 Sztán Józsefné  

                 Szabián Tamásné 

                 Heidt Ernőné 

                 Fuchs Ildikó 

Elért eredményeink: 

     Sajnos a tervezett előadásokat betegség miatt nem tudtuk maradéktalanul megtartani, de a 

megtartottak nagy sikert arattak. Az előadások minden alkalommal nagyon jó hangulatban 

zajlottak, vidám gyerek bekiabálások, kacagások tették számunkra is élvezetessé ezeket a 

pillanatokat. 

Három csoport bérletet váltott a Jászai Mari Színházba, a többi csoport is megnézett 

egy előadást ebben a gyönyörű színházban.  Ez által is szeretnénk színház és irodalomkedvelő 

emberekké nevelni a hozzánk járó gyerekeket.   

 A januárban megtartott egészségnapon, ismét nagy sikert aratott Balambér az óriás 

báb. Nyílt napok keretén belül, mely már évek óta hagyomány óvodánkban, most is 

bábműsorral kedveskedtünk a leendő óvodásoknak és szüleiknek. A gyereknapi délutánon, 

Róka Szabolcs nevettette kicsi és nagy nézőit egyaránt. 

 Jó visszajelzéseket, elismerő kritikákat kaptunk, minden előadás után. 

 

MEGVALÓSULT ELŐADÁSOK 

 

IDŐPONT ALKALOM ELŐADÁSOK 

November Márton nap 
Az arany lúd 

(majd felvonulás, saját készítésű lámpásokkal) 

December 
Mikulás 

Adventzáró ünnep 

A Télapó kesztyűje 

Betlehemezés 

(a nagycsoport előadása) 

Január Egészség nap 
Butuska Balambér és az egészséges életmód? 

(interaktív játék óriás bábbal) 

Április Nyílt napok az óvodában A répa 

 

Tatabánya, 2018.08.31. 

         …………………………… 

  Hegyi Lászlóné 

      munkaközösség vezető 
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14. Legitimációs záradék 

 

Az intézmény OM azonosítója: 201805 

Intézményvezető: 

 

……………………………………………… 

                           Sztán Józsefné 

Legitimációs eljárás 

 

Nevelőtestület nevében: 

 

 

………………………………………………. 

Szabián Tamásné 

 

 

 

Alkalmazotti közösség nevében: 

 

 

……………………………………………… 

    Vajdainé Csanádi Mária 

Szülői szervezet nevében:  

 

…………………….………………………… 

Pap Tibor  

A dokumentum jellege: nyilvános 

Dátum: 2018. augusztus 31. 

Ph. 

 

 


