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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Alattyáni Óvoda beszámolója a 2016/2017 nevelési év szakmai és működési
tevékenységének eredményeiről szól.
A beszámoló az óvoda éves munkaterve, a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 3§ (1)
értelmében, a fenntartói javaslat, Pedagógiai Program cél és feladatai, valamint az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramja alapján készült. A fenti dokumentumok határozzák meg a
nevelés céljait és a cél eléréséhez szükséges feladatokat.
Elsődleges célom volt a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával
biztosítani óvodánkban a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört és a törvényes működést.
További célom volt, hogy a kollégákban belső igényként jelenjen meg az önképzés és a
továbbképzéseken való részvétel.
Az Alattyáni Óvoda működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet Alattyán Község
Önkormányzata Képviselő-testülete által előirányzott intézményi költségvetési keretből
biztosítottam, betartva a törvényességi szabályokat.
Intézményvezetőként felelős vagyok a szakszerű, törvényes működésért, a takarékos
gazdálkodásért, az

óvoda

gazdálkodási

feladatainak megszervezésért, a tervezési,

beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért. Fontosnak tartom a
szabályszerű, átlátható, takarékos gazdálkodást. Itt szeretném megköszönni a fenntartó és a
Képviselő-testület, valamint a pénzügyi csoport tagjainak segítségét, együttműködését.
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1. Tárgyi és személyi ellátottság - Feltételrendszer
1.1 Személyi feltételek
Engedélyezett óvodapedagógusi álláshelyünk száma 6 fő. A 2016/2017-es nevelési
évben 6 óvodapedagógus látta el a nevelési-oktatási feladatokat. A jelenleg gyes-en,
előreláthatólag tartósan távol lévő óvodapedagógus kolléga helyettesítését Jászberényből
kijáró óvodapedagógus kollégával láttuk el.
A pedagógiai munkát 3 szakképzett dajka, és 1 – gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő
képzettséggel rendelkező – pedagógiai asszisztens segítette.
Részt vettek a mindennapi pedagógiai feladatok ellátásában, megvalósításában, a gyermekek
gondozásában, ellátták az óvoda helyiségeinek takarítási teendőit, az udvar és az óvoda előtti
utcarész tisztántartását, gondozását.
Az óvoda személyügyi (felnőtt, gyermek) és beszerzési, valamint munkáltatói
feladatokkal járó ügyeinek adminisztrációját az óvodavezető és a helyettes végezte.
A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátását megbízási szerződés alapján
gyógypedagógusok (logopédus és tanulásban akadályozottak szakos pedagógiai tanár,
mozgásfejlesztő konduktor) látták el.
Az óvoda gazdasági ügyeinek könyvelését megállapodás alapján a Polgármesteri
Hivatal pénzügyi osztályának szakemberei végezték.
Az óvoda tisztántartását és a konyhai feladatok elvégzését, valamint a gyermekekkel
kapcsolatos egyéb munkákat 2 fő közhasznúként foglalkoztatott dolgozó segítette.

Csoport

Óvodapedagógus

Pedagógiai
asszisztens

Dajka

Közhasznúként
foglalkoztatott

Kiscsoport
Középső csoport
Nagycsoport
Összesen

1+1 vezető
2
2
6

1

1
1
1
3

1
1
2

1

1.2 Gyermeklétszám
Ssz.

Csoport
megnevezése

2016.09.01.
létszám

2016.10.01.
létszám

2017.05.31.
létszám

SNI

GyVH

HH

HHH

V

BTM
N

Roma
nemzetiségi

1.
2.

Kiscsoport
Középső
Csoport
Nagycsoport

14
19

14
19

23
22

1
2

16
14

7
4

6
9

3
1

1

16
14

17

17

17

1

9

4

4

1

-

8

39

15

19

5 1

3.

Összesen:
50
50
62
4
A nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek száma: 4 fő.
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A 2016/2017-es nevelési évre összesen 12 fő a beiratkozott gyermekek száma. A 2016.
szeptemberi létszám 50 fő, SNI szerint számított felszorzott létszám: 54 fő volt. Szerencsére
év közben érkeztek gyermekek a településre, és a 2.5 éves gyermekeket is tudtuk fogadni, így
a május 31 –i létszám már jóval magasabb lett az év elejéhez képest.

1.3 Tárgyi feltételek
Az óvoda tárgyi feltételei elfogadhatóak, biztosított volt a zavartalan működés.
1.3.1.Szakmai eszközök biztosítása
Szakmai folyóiratokat ebben a nevelési évben nem fizettünk elő, a takarékos
gazdálkodást helyeztük előtérbe. Az óvodapedagógusok éltek a közösségi oldalakon
megosztott szakmai anyagok tanulmányozásával.
Szakmai eszközök fejlesztésére költségvetési keretből nem nagyon volt lehetőségünk,
ezért más forrásból (Alapítvány,) próbáltuk megoldani.
Az udvari játékok állaga sajnos egyre inkább romlik, ami az időjárási viszonyoknak
tudható be. Felületkezeléssel, javítással tettük használhatóvá ezeket a játékeszközöket.
Folyamatban van két libikóka megrendelése, ezek telepítésében kérjük az önkormányzat
segítségét.

1.3.2. Épületfenntartás, fejlesztés
Az alábbi felújításokra lenne nagy szükség:
 Fűtéskorszerűsítés
 Mosdók felújítása
 Udvari játékok gumiburkolatának felújítása
 Óvoda bejáratának térkövezése
 Kerítés felújítása
 Iroda parkettázása
 Külső szigetelés
A nyári időszakban az óvoda végig nyitva volt, a nagytakarítás így kissé nagyobb
körültekintést igényelt. Az udvari játékok felületfestése közben szembesültünk a

Óvodavezetői beszámoló

2016/2017. nevelési év

6

Alattyáni Óvoda
5142 Alattyán Szent István út 12.
Tel.: 57/461-045
E-mail: alattyanovi.jki@gmail.com
játszóeszközök egy-egy részeinek nagymértékű elkorhadásával. Sajnos maradtak el munkák,
amire még mindig várunk (kerítés felújítása, homokozó tetőrészének befejezése).
Bízunk az önkormányzat által beadott pályázat sikerességében, hogy az óvoda mielőbb
megújulhasson.

1.3.3. Karbantartási munkák

A szükséges kisebb karbantartási munkákat (pl. zárcsere, dugulás, neoncsőcsere, csapok
javítása, stb.) a fenntartó közfoglalkoztatott dolgozóval láttatta el. Ezt ebben a nevelési évben
is ugyanazzal a dolgozóval sikerült megoldani. Sajnos elég gyakoriak a gyermekmosdók,
WC-k, világítás meghibásodása. A hibaelhárításokat, javításokat, szereléseket a bejelentést
követően aránylag rövid időn belül megjavítja a közfoglalkoztatott dolgozó.

2. Pedagógiai folyamatok
2.1.Tervezés
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, a Köznevelési törvényt és a SNI
irányelveket alapul véve arra törekedtünk, hogy tervezőmunkánk módja, formája és tartalma
összehangolt legyen a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott alapelvekkel, célokkal és
feladatokkal.
A Tervezőmunka a Pedagógiai Programra épült, amelyet a csoport életkorához igazított éves
terv, a tematikus terv, a hetiterv-és a konkrét tevékenység tervezése követ (ennek
részletességét az óvodapedagógus maga határozza meg). Emellett még a gyermekek egyéni
fejlesztési terve volt a meghatározó.
A nevelési év elején a csoportnapló átdolgozásra került, az új elvárás rendszernek
megfelelően, figyelve a praktikusságra és az átláthatóságra.
Az éves tervek és a beszámolók egymásra épültek. A stratégiai és operatív dokumentumokban
megfogalmazott

célok

megjelennek

a

pedagógusok

tervező

munkájában,

annak

ütemezésében.
A gyógypedagógusok külön éves tervet készítettek az SNI gyermekek számára a
szakvéleményükben meghatározott fejlesztési területeket alapul véve. A törvény által előírt
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további fennmaradó heti kötelező fejlesztéseket és a HHH gyermekek fejlesztését ugyancsak
egyénre szabottan fejlesztési terv alapján az óvodapedagógusok végezték csoportjukban.
Összességében az egész évet érintő pedagógiai, tanügyi, szervezési feladatokat az Éves
Munkaterv tartalmazza.
Az idei nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai voltak:
szabad játék,
anyanyelvi nevelés,
egészséges életmód alakítása (egészségvédelmi hét),
környezettudatos nevelés (környezetvédelmi hét).
mozgás
A csoportnaplókban lévő módosítások, jól szolgálták a tervező, fejlesztő és értékelő
munka hatékonyságát. A módosítások beváltak, a dokumentálás sokkal könnyebbé,
átláthatóbbá vált.
Tervezési feladatainknál a 2016/2017-es nevelési évben alapvetően szempontként figyeltünk a
változásokra és dokumentumaink koherenciájára.

2.2. Megvalósítás
A szabad játéktevékenységre megfelelő időt, eszközt, helyet biztosítottunk, általában a
játékból indítva a különböző tevékenykedtetést.
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó
feladatunk volt. A gyermekek anyanyelvi képességeinek fejlesztése, kommunikációs
képességük alakítása-beszélő környezet, helyes mintaadás-az óvodai nevelőtevékenységünk
egészében jelen volt.
A mindennapokban is és a tevékenységekben egyaránt olyan légkört igyekeztünk
teremteni, ami alapot adott a beszédkapcsolat kialakulásának. Bármit tettünk a nap folyamán,ha meséltünk, ha kapcsolatot teremtettünk felnőttel, gyermekkel, ha az élet adta lehetőségekre
reagáltunk, ha szokásokat, szabályokat alakítottunk-, ezt példaértékű beszéddel, követésre
Óvodavezetői beszámoló
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nyelvhasználattal,
igyekeztünk
kifogástalanul

méltó

beszédkezdeményezéssel,

beszédkapcsolattal

felkeltettük

a

tenni.

Szeretetteljes

gyermek

beszédkedvét,

fejlesztettük beszédértésüket, beszédkészségüket. Naponta meséltünk és meséltettünk a
gyermekekkel. Az anyanyelvi játékokat nagyon megkedvelték a gyermekek, de a bábozás és a
dramatizálás adta lehetőségeket még jobban ki lehetne használni az anyanyelv fejlesztésére.
Az egészséges és a környezettudatos életmódra történő nevelésre ebben a nevelési
évben is nagy hangsúlyt fektettünk. Sok időt tölthettek a gyermekek a szabadban, szabad
játékkal, sétával. A mozgás, mint a Pedagógiai Programunk meghatározó eleme áthatotta
munkánkat. A finommozgástól a nagymozgásig kihasználtunk minden lehetőséget a
gyermekek fejlesztésére. A finommozgás fejlesztésére és a tehetségkibontakoztatásra,
kézműves

foglalkozást

szerveztünk.

A

gyermekek

mozgásigényének

kielégítésére,

nagymozgásuk fejlesztésére a Bozsik-program jelentett jó lehetőséget, egyben a szülőket is
összefogta az egyes helyszínekre való eljutás szervezésével kapcsolatos feladatok
megoldásában. A gyermekek sikerélményhez jutása maximálisan megvalósult.
Feladat: még több gyermeket a foci tevékenységre buzdítani
Az egymástól való tanulás elősegítésére házi bemutatókat(Külső világ tevékeny
megismerése) szerveztünk, így elősegítve a szakmai megújulást, fejlődést.
Amit profitáltunk belőle:


Elősegítette a szakmai fejlődést



Egymás munkájának alaposabb megismerése



Ötletek, korszerű módszerek megosztása



Írásbeli munka színvonalának növekedése



Kompetencia alapú értékelés bevezetése



Reflektívebb szemlélet kialakulása



Visszajelzést kaptunk saját munkánkról mind az erősségek, mind a fejleszthető területek
kapcsán



Kommunikáció fejlődése, a szakmai nyelvezet gyakorlása, korszerű alkalmazása



Innovatívabb szemlélet kialakulása

2.3.Ellenőrzés
Az ellenőrzés az Éves Munkatervben meghatározott Belső ellenőrzési terv alapján
történt. Az ellenőrzés kiterjedt a pedagógiai, tanügy-igazgatási, munkáltatói, gazdálkodási és
egyéb technikai és szezonális feladatokra egyaránt. Célja a megfelelő mennyiségű és
Óvodavezetői beszámoló
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minőségű információ gyűjtése, elemzése a tényleges állapot összehasonlítása a Pedagógiai
Program cél-és feladatrendszerével, visszajelzés az óvodapedagógusnak, és a pedagógiai
munkát segítő dolgozónak, munkája színvonaláról.
Az intézményben belső ellenőrzést végeztem. Az intézményi ellenőrzés:
• Spontán megfigyeléssel
• Tervezett megfigyeléssel
• Dokumentum ellenőrzéssel
Spontán megfigyelés: A megfigyelés nem bejelentett, a nap bármely órájában történhet.
(megvalósulhatott)
Célja:
• Szeptemberi beszoktatás.
• Csoport szokásainak, szabályainak alakulása.
• Udvaron a szabad mozgás, játék szervezése
Határidő: novembertől folyamatos
Tervezett megfigyelés:
Célja: A kiemelt feladatok megvalósításának mikéntje, az óvónők, dajkák, munkájáról, a
csoportokról információgyűjtés és ezek eredményeiről.
Dokumentum ellenőrzés:
A csoportban használt dokumentumok ellenőrzése, azok pontos határidőre való vezetése:
• Óvodai csoportnapló
• Felvételi és mulasztási napló
• gyermekek egyéni fejlesztése
2.4. Értékelés
Az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők értékelése az Éves
Munkatervben meghatározott terv alapján történt, melyet az óvodapedagógusok a nevelési év
elején megismertek és elfogadtak.
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők értékelése:
Erősségek:
Együttműködés
Segítőkészség
Nyitottság
Pontosság
Óvodavezetői beszámoló

Gyengeségek:
Megosztott figyelem
Hullámzó teljesítmény
Időszakos munkák
Telefonhasználat
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Lelkes
Türelmes
Kreativitás
Gyermekszeretet
Következetesség
Alkalmazkodás
Egyenletes teljesítmény
Kapcsolatteremtés
Rendezvényeken való szereplés
Óvodapedagógusok értékelése:
Erősségek:
Gyengeségek:
Szakmai munka
Telefonhasználat
Ünnepségek színvonala
Jelenléti ív
Kreativitás
Pályázatok
Dokumentáció
Portfóliós vázlat
Számítógépes tudás mindenkinél fejlődött
A kitüntető díjat ebben a nevelési évben Forgácsné Dénes Adrienn óvodapedagógus, és Bíró
Szilvia pedagógiai asszisztens kapták.
Sikeresen teljesített két óvodapedagógus:
Minősítő vizsga: Nagy Fruzsina

90%

PED.I.

Minősítési eljárás: Forgácsné Dénes Adrienn

98%

PED.II.

A gyermekek értékelését félévkor és év végén végeztük. Az értékelés alapjaként a
megfigyelés, a gyermek munkája, magatartása és egy-egy területen mutatott teljesítménye,
valamint mérési eredménye szolgált. A HHH gyermekeket negyedévenként értékelték az
óvodapedagógusok.

3. Személyiség és közösségfejlesztés
3.1. Személyiségfejlesztés
A gyermekek azonos életkoronként voltak elosztva (3-4 évesek, 4-5 évesek és 5-6
évesek), de mindhárom csoportban egyaránt voltak kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
(SNI, BTM, HH, HHH). Koruk szerint azonosak, de mindegyik más-más képességű,
fejlettségű. Az óvodapedagógusok nagy figyelmet fordítottak a gyermekek minél alaposabb
megismerésére. Figyelembe vették a gyermekek egyéni érését, érdeklődését, adottságát,
szükségletét, beállítódását egyaránt. Ez volt az alapja a differenciált fejlesztésnek.
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A közös tevékenységek, a közös ünnepek a gyermekek fejlődésének serkentője.
Igyekeztünk minden alkalmat célszerűen megragadni a közös ünnepek, hagyományok
kialakítására. Az óvodai élet ünnepei, szokásai érzelmi átélésre, gazdagon motivált
tevékenységekre biztosítottak lehetőséget.
Segítettük a társas kapcsolatok alakulását, a toleranciára, a másság elfogadására irányuló
nevelőmunkát előtérbe helyeztük.
Az alulteljesítő, kevés önbizalommal rendelkező vagy tanulási nehézségekkel küzdő,
illetve sajátos nevelési igényű gyermekek megkülönböztetett figyelmet és szakember általi
felzárkóztató fejlesztést kaptak. Az óvodapedagógusok éltek az új, korszerű nevelési-tanulási
módszerek, technikák alkalmazásával, hogy a fejlesztőmunkájuk eredményes és hatékony
legyen.
Az SNI és a BTM gyermekek szüleit félévkor és évvégén, a HHH gyermekek szüleit pedig
negyedévenként tájékoztattuk gyermekeik fejlődéséről, javaslatot téve otthoni fejlesztési
lehetőségekre.

3.2. Közösségfejlesztés
Nevelőmunkánk során arra törekedtünk, hogy az óvodába bekerülő gyermekekkel
megszerettessük az óvodai környezetet, megkönnyítsük számukra a közösségbe való
beilleszkedést. A szokás-és normarendszer kialakításával segítettük a gyermekek számára
elsajátítani az alapvető udvariassági szokásokat, a másikra való odafigyelést, a másság
elfogadását.
A gyermekek közötti, valamint a gyermekek és pedagógusok közötti, gyermekek és a
pedagógiai munkát segítők közötti kapcsolatok jók. Az intézmény gondoskodik a
pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, valamint a gyermekek közötti folyamatos
információcseréről és együttműködésről, de a munkatársi kommunikációs lehetőségek körét
bővíteni szeretnénk (esetmegbeszélések, nevelőtestületi és munkatársi megbeszélések).
Az idén is több közösségi programot szerveztünk. A szülők a megfelelő kereteken belül részt
vettek a közösségfejlesztésben. A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a
szülők elégedettek voltak.
Új közös programmal bővült a szülőkkel, a családdal való kapcsolattartás: Családi sportnapot
szerveztünk, amely nagyon jól sikerült. Reméljük a következő nevelési évben még több
család jön majd el a rendezvényre.
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3.3. Eredmények- Csoportok mérési eredményei

Eredmények
Önértékelési szempontok

Belső elvárások

Milyen
eredményességi
mutatókat Az
intézmény
dokumentumaiban
tartanak nyilván az intézményben?
meghatározott megfigyelések, mérések
eredményeit nyilvántartják és elemzik.

3.3.1. Gyermekcsoportok összesített mérési eredményei 2016/2017. nevelési évben

A mérési eredmények alapján a tanévzáró értekezleten határoztuk meg azokat a
feladatokat, melyek a 2017-2018-as nevelési év munkatervében szerepelni fog. A kiemelt
nevelési feladatok között azok a területek szerepelnek, amelyek a legalacsonyabb mérési
értékeket mutatják.
A
A 2017/2018. nevelési év kiemelt területe lesz: Anyanyelvi nevelés, Kommunikáció
Az anyanyelvi nevelés olyan alap, amely minden tevékenységi formát áthat, a gyermeket a
külvilág és a belső világ harmóniájára tanítja.
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3.3.2. Tanítói igény és elégedettségmérés.
Hogy a gyermekeket az iskolai életmódra megfelelően fel tudjuk készíteni, elemi
alapkészségeiket - az életkori sajátosságaiknak - megfelelő szintre emelni, és arról
megbizonyosodni, hogy munkánk kellőképpen hatékony volt, szükség van az iskolának, mint
partnernek a véleményére, az elégedettség-vagy elégedetlenség mérésének mutatóira,
munkánk visszacsatolására. Az együttműködés alapját a rendszeres találkozások jelentették,
amelyen lehetőség volt a tapasztalatcserére, élmények nyújtására is.
Ebben a nevelési évben a tanítói interjúban megkérdezett válaszai alapján az alábbi
eredmény született.
Terület

Legeredményesebb

Kevésbé eredményes

MOZGÁS

Utánzó járások

Labdakezelés

JÁTÉK

Körjátékok

Szabályok betartása

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Alapvető higiéniai szokások

Környezettudatosság

SZERETETTELJES LÉGKÖR

Érzelmek kifejezése, mások előtti
szereplés

Közösségi szellem alakulása

TÁRSAS KAPCSOLATOK

Segítőkészség

Türelmetlenség, egymás
elfogadásának hiánya

GYEREK-GYEREK, FELNŐTTGYEREK

Együttműködés, udvariasság

Tanítói utasítások elfogadása

KÖRNYEZETI NEVELÉS

A természet jelenségei iránti
érdeklődés

Környezeti témákban való
tájékozottság

MATEMATIKAI NEVELÉS

Kialakult számfogalom

Gyenge logikai gondolkodás

MESE-VERS, ANYANYELV

Memoriter pontos megtanulása

Bizonytalan szövegértés

ÉNEK-ZENE

Szívesen énekelnek

Ritmusértékek pontatlan
alkalmazása

MUNKÁRA NEVELÉS

Önálló feladatvállalás

Kitartás hiánya
Javulást várnak a
konfliktuskezelésben, és az
érzelmi kitöréseket tudják kezelni

A SIKERES ISKOLAI
BEILLESZKEDÉSHEZ
SZÜKSÉGES TESTI, ÉRTELMI,
SZOCIÁLIS ÉRETTSÉG
TERÜLETEI
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ISKOLÁBA LÉPŐKRŐL VALÓ
TÁJÉKOZTATÁS



formája, tartalma

-

ÓVODA- ISKOLA
KAPCSOLATA



Jó, kapcsolattartás
folyamatos, programok

-

ÓVODÁVAL VALÓ
ELÉGEDETTSÉG



Jól felkészíti az óvoda a
gyermekeket az
iskolakezdésre

-

3.3.3.Szülői igény és elégedettségmérés
Legjobban
elégedettek
Iskolára való
70 %
felkészítés
Ünnepélyek
69 %
színvonala
Dajkák gondozási
69 %
teendőinek ellátása

Legkevésbé
elégedettek
Étkezés

46 %

Anyás beszoktatás

46 %

Szülőként segítés az
iskolára való
felkészítésben

38 %

A belső és külső mérési eredmények elemzését felhasználva határozzuk meg az intézmény
erősségeit és fejleszthető területeit.
A fejleszthető területekre fejlesztési, intézkedési terveket készítünk el a következő nevelési
évre. A nevelőtestület a tanévzáró értekezleten, a fenntartó az éves beszámolóból értesült az
intézmény mérési eredményeiről, a szülők pedig a következő nevelési év tanévnyitó
összevont értekezletén fognak tájékoztatást kapni az eredményekről.
Feladatunk a kevésbé elégedett területek fejlesztése, az eredményesség növelése.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés
Az év folyamán mindenki igyekezett a vállalt feladatokat teljesíteni és tudása legjavát
adni. Igyekeztünk tartalmas nyílt napot bemutatni a szülőknek, precízen és naprakészen
vezetni a dokumentációkat, elvégezni a gyermekek mérését, felkészíteni a tanköteles
gyermekeket az iskolára.
Igyekeztünk biztosítani a gyermekek számára a nyugodt, tartalmas játékidőt, megteremteni a
szabad játék feltételeit, de mindannyian tudjuk, hogy ez egyre nehezebb, egyre nagyobb
odafigyelést, energiát követel tőlünk.
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Több esetben is nekünk kell átvennünk a szülők kötelező feladatát, vagyis nekünk kell a
gyermekek zömét alapvető szokásokra, szabályokra, játszani, tanítani, beszélni.
Egyre több az agresszióra hajlamos gyermek, akik nem könnyítik meg a tartalmas, nyugodt
játékidő kialakulását, biztosítását. Nem egyszerű biztosítani a jól nevelt, vagy szerény,
visszahúzódó kisgyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört. Összességében
változatos, programmal teli eredményes évet zárt Óvodánk.
Az intézményben fontosnak tartjuk a rendszeres belső továbbképzést, a jó gyakorlatok
bemutatását. Ebben az évben 5 óvodapedagógus tartott tevékenységet, jó gyakorlatot a
nevelőtestület többi tagjának.
Szakmai munkánk továbbfejlesztése, megújítása és sikeressége érdekében szükség van a belső
együttműködésre, beszélgetésekre, szakmai vitákra. Sajnos az időhiány, a dokumentáció
megnövekedése miatt erre ebben a nevelési évben is kevesebb idő jutott.
Jó volt a munkakapcsolat és az együttműködés a gyógypedagógusokkal, akikkel szakmai
útmutatásuk, segítségnyújtásuk alapján partnerként végeztük a fejlesztéseket a gyermekeknél.
Az év folyamán mindenki igyekezett a vállalt feladatokat teljesíteni és tudása legjavát adni.
Igyekeztünk tartalmas nyílt napot bemutatni a szülőknek, precízen és naprakészen vezetni a
dokumentációkat, elvégezni a gyermekek mérését, felkészíteni a tanköteles gyermekeket az
iskolára. Sikeres volt az először megrendezésre került Családi sportnap is.

5. Az intézmény külső kapcsolatai
5.1. Az óvoda és az iskola kapcsolata
Az iskolával történő kapcsolattartás legfőbb célja, hogy a gyermekek iskolai
beilleszkedését elősegítsük.
Az első osztályba lépés előkészítését nagyon fontos feladatunknak tekintettük. Ebben az
évben is a már jól bevált együttműködési terv alapján dolgoztunk. Célunk megkönnyíteni az
óvodából-iskolába történő átmenetet a gyermekek számára, hogy jókedvvel, szorongások
nélkül lépjék át az iskola küszöbét. Célként tűztük ki továbbá azt is, hogy örömmel járjanak
iskolába, a kezdeti érdeklődésük a tanulás iránt minél tovább megmaradjon. Ez mindenképpen
a két intézmény szoros kapcsolatát feltételezi, aminek alapja az óvodapedagógusok és a tanító
néni jó együttműködése.
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Éves Együttműködési Megállapodás szerint rendszeresen találkoztunk, és ezt az alábbi
programokkal töltöttük meg:
Az óvodapedagógusok és a tanító néni kapcsolattartása egymással az együttműködésben
foglaltak alapján:


együttműködési megállapodás közös áttekintése, közös pontok keresése



folyamatos kapcsolattartás



közös megbeszélések



az óvodapedagógusok óralátogatása ősszel és tavasszal, nyomon követés



a gyermekek fejlettségéről nyújtott tájékoztatás (DIFER mérés eredményei, a
gyermekek egyéni méréseinek és fejlesztési tervének és fejlődési szintjének nyomon
követése)

Az óvodapedagógusok és a tanító néni kapcsolattartása a gyerekekkel:


a leendő első osztályos tanító néni látogatása a nagycsoportban, játékidőben



a leendő első osztályos tanító néni látogatása a nagycsoportban, foglalkozásokon



a nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában, részvétel tanítási órán



a gyermekek átkísérése az ünnepélyes tanévnyitóra



óvodások részvétele az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken



az első osztályosok visszalátogatása az óvodába

Az óvodapedagógusok és a tanító néni kapcsolattartása a szülőkkel:


az első osztályos tanító néni részvétele a nagycsoportos szülői értekezleten



az első osztályos tanító néni részvétele a nagycsoportosok évzáróján

5.2. Művelődési Ház
Az óvoda a nevelési év elején együttműködési megállapodásban rögzítette azokat a
programokat és tartalmakat, amiben a Művelődési Ház, mint segítő partner közreműködött.
Ezen

kívül

pályázati

lehetőségeitől

függően,

még

számos

más

szórakozási

és

tehetségfejlesztési lehetőséget kínált az óvodásoknak különböző programok biztosításával
(Mikulás rendezvény, Bábszínház, Rajzpályázat, Kézműves pályázatok). A könyvtárlátogatás
fontos része az olvasóvá nevelés megalapozásának, a következő nevelési évben ezért többször
kell szervezni könyvtárlátogatást.
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5.3. Idősek Klubja
Az Idősek Klubjával való kapcsolattartás néhány évvel ezelőtt kezdődött azzal, hogy az
óvodások egy ünnepi műsort nyújtottak az Idősek Világnapjára. Ez később kibővült a
karácsonyi készülődés időszakában való további találkozással. Így ez lehetőség arra, hogy
nevelésünkben formáljuk és alakítsuk a gyermekek viselkedését, magatartását az idősebb
korosztály tiszteletére, megbecsülésére.
Gyermekeink nagyon szép, meghitt karácsonyi műsorral ajándékozták meg az időseket.

5.4. Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke fontosnak tartja a minőségi óvodai nevelést és a
hátrányos helyzetben élő gyermekek támogatását.
Együttműködési megállapodásunk tartalma alapján:


Óvodáztatás és rendszeres óvodába járás segítése, hiányzás csökkentése



Szociális segítségnyújtás lehetőségeinek keresése



Ismétlődő közös programok, rendezvények



Közös pályázatok



A szülők tájékoztatása a szociális, egészségügyi, pszichológiai szolgáltatások
szervezéséről

A nemzetiségi önkormányzat elnöke magnóval ajándékozta meg óvodánkat, melyet az
évzárón adott át.

5.5 Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Fontos és közös feladatunknak tekintettük, hogy a gyermekek érdekeit szem előtt tartva
megsegítsük az arra rászoruló családokat, és velük folyamatos legyen a kapcsolattartás.
Adományokkal

különböző

segítségnyújtással,

tanácsokkal

hozzájárultunk

a

lehető

leghatékonyabb együttműködéshez.
A szülő és a pedagógus kötelessége a gyermek személyiségének, méltóságának,
jogainak tisztelete, védelmet biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Mivel az
óvodás gyermek még nem képes önmagáért felelősségteljes döntésekre, ezt a felelősséget az
őt körülvevő felnőttek viselik. Ennek érdekében Pedagógiai Programunkban, Szervezeti és
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Működési Szabályzatunkban és a Házirendünkben is meghatároztuk miért felelős a pedagógus
és miért a szülő.
A gyermekek védelmét és biztonságát szolgáló előírásainkat, a kötelességeket és
jogokat a házirendünkben is megjelenítettük. Mivel a házirendet a szülő, gyermeke óvodába
lépésekor megkapja, az abban foglalt előírás kölcsönösen számon kérhetővé válik.
A szülő és óvodapedagógus kötelessége, feladata az óvó, védő intézkedések megtétele és
betartása, illetve a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodva felkészíteni őket a
veszélyeztető körülményekre és szabályok betartására. A nemzeti köznevelésről szóló
2011.évi CXC törvény megfogalmazza, hogy: „a nevelés középpontjában a gyermek, szülő és
a pedagógus áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. A gyermek felügyelete, testi
épségének megóvása, védelme az intézménybe történő belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig
az intézmény felelőssége.”
Öröm és egyben megnyugtató, hogy ebben az évben sem történt gyermekbaleset az
óvodában!
Az óvodai nevelés országos alapprogramja alapelvként írja a gyermeknek járó különleges
védelmet. A gyermekvédelmi munkát a humánum, segítőkészség, a megértés és a támaszadás
jelenti. A szülőkkel való bizalmi viszonyra épülő napi kapcsolattartást, családsegítést a
prevenció feltételének tekintjük.
Az óvodapedagógusok feladatai:
•

A pedagógiai programban kitűzött gyermekvédelmi feladatokat folyamatosan, minden
óvodapedagógus végzi, a gyermekvédelmi koordinátor irányításával.

•

A gyermekvédelmi koordinátor feladata, hogy a családdal és a pedagógusokkal
együttműködve csökkentsék, lehetőség szerint megszüntessék a gyermekek fejlődését
akadályozó, veszélyeztető körülményekből adódó hátrányokat. Mindent tegyenek meg
annak érdekében, hogy az óvoda betölthesse biztonságot nyújtó, óvó-védő,
hátránykompenzáló szerepét.

•

Fontos feladatuk a prevenció, valamint a jelzőrendszerbe való bekapcsolódás.

•

A munkájukról kötelesek a jogszabály alapján beszámolni. Fokozott figyelemmel
kísérjék a rendszeres óvodába járást, megfelelő felhívó jellegű tájékoztatást adjanak a
szülőknek.

•

Gyermekjóléti szolgálattal szoros kapcsolatot alakítsanak ki.
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6. A pedagógiai munka feltételei
6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Rendszeresen felmérjük a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra
meglétét, jelezzük a hiányokat a fenntartó felé.
Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó továbbképzési
tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit
és pedagógiai céljait.
Az óvodapedagógusok egyre inkább kezdik alkalmazni a nevelő munkájukban az IKT
eszközeit.

6.2. Szervezeti feltételek
A továbbképzési programban meghatározott képzési irány az intézményi szükségleteknek
megfelelő.
Az intézmény szervezeti kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és többségében a betartott
normák, szabályok jellemzik. Az intézményi tervek elkészítése az intézmény munkatársainak
bevonásával történik.
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső
igényesség, hatékonyság jellemző.
Az intézmény számára fontosak az ünnepei, hagyományai, azok megjelennek az intézmény
alapdokumentumaiban, megtalálhatók a szervezet működésében, és a nevelő munka részét
képezik.
Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját,
hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére.

7. ONAP elvárások és a Pedagógiai Programban megfogalmazott
intézményi céloknak való megfelelés
Az Óvoda Pedagógiai Programja összhangban áll az Óvodai

nevelés országos

alapprogramjával.
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A Pedagógiai Program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az
intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait.

8.Nyári élet
A nyári időszak alatt is igyekeztünk tartalmasan, sokféle változatos tevékenységgel
gazdagítani a gyermekek óvodában töltött életét. Ezen időszak alatt a nyári ütemterv alapján
haladtunk. Lehetőség szerint igyekeztünk a legtöbb időt tölteni a gyermekekkel a szabadban,
csak az árnyékos helyeken tartózkodni és a nagy melegtől óvni a gyermekeket.
Gyermekbaleset a nyár folyamán sem történt.

9. Összegzésül
Vezetői munkámat ebben a nevelési évben is azon elvek szerint végeztem, amelyet
vezetői pályázatomban is ismertettem. Bevallom megéltem a”tudtam, csak nem sejtettem”
esetét. Hiszen tudtam, hogy a vezetői munka szakmai része csupán csak egy „szelete az egész
tortának”, és a többit a tanügy igazgatási, gazdasági, munkaügyi, stb. feladatok teszik ki,
mégsem sejtettem, hogy ennyire nehéz ezeket a sokrétű feladatokat átlátni, és szívvel –
lélekkel megvalósítani, úgy hogy egyszerre több helyen is helyt kellene állni. Azt is beláttam,
hogy kiforrott személyiségű, más-más gondolkodásmóddal és munkamorállal rendelkező
felnőtt embereket kemény kihívás újra és újra mozgósítani egy cél érdekében.
Igyekszem mindenki erősségét kiemelni, azokra építeni, és a folyamatos problémák és
feladatok sorában mindenkit a megoldás keresésére és az együttműködésre biztatni.
Bízom abban, hogy elégedettek munkámmal és kérem további támogatásukat intézményünk
részére.
Kérem bizalmukat és együttműködésüket!
Tisztelettel:

Kovácsné Markó Katalin
intézményvezető
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10. Képek az év programjaiból, eseményeiről.
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11. Legitimációs záradék
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Az Alattyáni Óvoda nevelőtestülete 100 %-os arányban, a 2017. szeptember 19-én kelt
nevelőtestületi határozata alapján, a 2016/2017. nevelési év beszámolóját elfogadta.
Alattyán, 2017. szeptember 19.
Kovácsné Markó Katalin
Óvodavezető
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