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1. Bevezetés 
Pedagógiai programunk mottója: 

A Kisbéri Gyöngyszem Óvoda minden gyermeke egy „gyöngyszem” 

védjük, óvjuk, csiszoljuk 

gyöngyszemeinket, hogy legszebb fényükben ragyoghassanak. 

 
Az alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai:  

 

Székhely: 2870 Kisbér Deák. F. u.  4. 

Telephely: 2879 Hánta Kossuth u. 59. 

Fenntartó és működtető szerv: Kisbér Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

Székhely: 2870 Kisbér Széchenyi u. 2. 

 

Az Alapító okirat 2017 július 25-én módosult. Okirat száma: 1/MO/2017 

 

Megnevezés: Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 

Székhely: 2870 Kisbér Deák. F. u.  4.  

 

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde Kihelyezett csoportja 

Telephely: 2879 Hánta Kossuth u. 59 

 

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde Kisbéri Bölcsődéje 

Telephely: 2870 Kisbér Széchenyi u. 6/A 

 

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata és alapfeladatának 

jogszabály szerinti meghatározása: 

 

2011. évi CXC. tv.8§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az óvodai neveléssel és a gyermek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatok  ellátása,a többi gyerekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Óvodai nevelés a gyermek 3 éves korától 

a tankötelezettség eléréséig. 

Felkészítés az általános iskolai nevelés-oktatásra. TEOR sz. 8510 

Sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyerekek integrált óvodai nevelése. SNI-s 

gyerekek közül az enyhe értelmi fogyatékos és pszichés fejlődési zavarral ( súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd ) küzdő gyermek ellátása az óvodában. 

A bölcsőde feladata a 3 év alatti gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus testi-szellemi 

fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével és a  gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatóságról szóló1997. évi XXXI. törvény 42.§ - ban 

foglaltaknak megfelelően. 

 

Szakmai alaptevékenység: 

 

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A gyermek 3 éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési tevékenységgel 

összefüggő feladatok ellátása. 

Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai:  
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Kizárólag az SNI-s gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, 

foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása. 

Óvodai nevelés ellátás működtetés feladatai: az óvodai nevelés, ellátás köznevelési törvény 

szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

 

2. Helyzetelemzés 

 
A 2018-19-es nevelési év célkitűzése, az állandó változásokra, az erősödő kihívásokra, 

jogkövető, de a hagyományos értékeket megtartó, körültekintő, ésszerű  reagálás elérése volt 

(Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek integrálása és a szervezetfejlesztés).  

Törekedtünk a kellő egyensúly megtartására, a változások egészséges bevezetése mellett a 

nevelőmunka értékeinek megtartására, hogy óvodánk betöltse funkcióját, a hagyományok 

ápolását, a gyermeki személyiség minél sokoldalúbb fejlesztését, a közösségi értékek 

megtartását.  

A 2018-2019-es nevelési évet, számos kihívást jelentő feladatokkal, eseményekkel zártuk.   

Az elmúlt nevelési évben a személyi változások az egész nevelőközösségre hatással voltak. 

Az utóbbi években  számos lépést tettünk és mérhető eredményeket értünk el, nagy 

izgalommal vártuk  intézményünk pedagógusait érintő és a jogszabályi elvárásoknak 

megfelelően kötelezően bevezetett önértékelést. 

 
Kiemelt céljaink és feladataink voltak:  
  

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a   

              Pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrálása 

 Szervezetfejlesztés 

 

Óvodánk a város egyetlen óvodájaként fogadja a 3-7 éves gyerekeket. 

 

Jelenleg Kisbéren 7 csoport, Hántán 1 csoport van. A Gyöngyszem Óvoda gyermeklétszáma 

megfelel a törvény által előírtaknak. A városban bölcsőde még nincs. A Köznevelési törvény 

lehetőséget ad, hogy felvegyük a 2, 5 éves gyermekeket is.  

8 csoportban 187 gyerek jár osztott, illetve osztatlan csoportszervezésben. A hántai 
csoportba, Hánta városrész lakóinak gyerekei járnak Létszám 11fő. A csoportátlagok a kisbéri 

csoportokban magasak . 

A gyermekek szociokultúrális helyzete nem változott az elmúlt évhez viszonyítva. Főként 

munkás szülők gyermekei járnak óvodánkba. 

Sajnos vannak, akik rossz lakáskörülmények között nevelkednek. A város szélén található 

szőlőházakban, alacsony komfortfokozatú házakban laknak. Kisbéren működő Családok 

Átmeneti Otthonából is érkeznek hozzánk gyerekek. Nehezíti a helyzetünket, hogy 

beszoktatjuk Őket, megismerik a szokásainkat, szabályainkat és költöznek tovább. Ez a tény 

megnehezíti munkánkat. 

Az alapító okiratban foglaltak szerint, ellátjuk az SNI-s gyerekeket, kikkel megbízási 

szerződéssel gyógypedagógus foglalkozik. Ebben a nevelési évben 2fő kapott SNI-s 

besorolást. 

Az óvodában folyó lelkiismeretes, differenciált fejlesztő munka eredménye, hogy a 
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bejövetelkor észlelt különbségek, a gyerekek fejlődése tekintetében, sokat javul a beiskolázás 

idejére. Ebben a nevelési évben is sokan szorultak fejlesztésre. Nem elég az óvoda fejlesztő 

munkája, nagy szükség lenne a család támogatására is mely nem minden gyereknél valósul 

meg. Nagycsoportos korra alkalmassá válnak az iskola megkezdésére. Ennek ellenére elég 

nagy a lemorzsolódás. 47 tanköteles gyerekből 35fő kezdte meg az iskolát. A többi ( 12fő ) 

továbbra is óvodába maradt. Szakértői vélemény, szülő – óvoda döntése alapján. Ebben a 

nevelési évben 12fő vidéki általános iskolát választotta. 23 fő ment a helyi általános iskolába. 

Az intézményben folyó gyermekvédelmi munka eredménye, hogy a problémás esetek gyorsan 

felszínre kerülnek és a családsegítőhöz, a jelzés megtörténik. Sajnos a jelzés ellenére érdemi 

változás nem történik és a gyermek helyzete sem javult. A Családsegítő által kezdeményezett 

esetmegbeszéléseken az óvoda mindig részt vesz. 

Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, a kettő összhangja, az óvoda és a család folyamatos 

együttműködése a gyermek fejlődésének feltétele. 

A szülőkkel szinte napi kapcsolatban vagyunk, a nevelési problémák azonnali megbeszélésére 

van lehetőség. Évi két szülői értekezletet és két alkalommal fogadó órát tartunk. A részvételi 

arány jónak mondható. 

 

6 csoportban biztosított a 2fő óvodapedagógus és 1 dajka. Egy csoportban az óvodapedagógus 

mellett felsőfokú tanítói végzettségű pedagógiai asszisztens dolgozott márciusig. Március 1-

től az asszisztens felmondott, helyét sikerült betölteni. Megoldódott az óvodapedagógus hiány 

is.  Fiatal agilis óvodapedagógus érkezett hozzánk. Hántán 1fő óvodapedagógus és 1fő 

érettségizett pedagógiai asszisztens és 1 dajka látja el a feladatokat. Augusztus 4-től Kisbéren 

egy óvodapedagógus elment, az állást meghirdettem, jelenleg nem sikerült betölteni a helyét. 

Kétszeri meghirdetés után sem volt jelentkező. Személyi feltételek tekintetében mozgalmas év 

van mögöttünk. 

 

 Az új kollégáink azonosulni tudtak programunk szellemiségével, képzettségüket igyekezetek 

nevelőmunkájukban érvényre juttatni és beilleszkedni nevelőközösségünkbe.  Munkájukat 

egyre önállóbban és lelkesebben végzik, egyre több sikerélményt éltek meg. A nevelőtestület 

továbbra is példamutatóan tud együtt működni a közös célokért. A nevelőtestület családias, 

meleg légkört alakított ki, melyben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesül, 

befogadó, elfogadó attitűddel.   

 

Nevelőtestületünkből az elkövetkező évben többen ( 3fő ) megy nyugdíjba. Tudatosan 

készülök az Ők utánpótlására, a megüresedett álláshelyekre, pályakezdő óvodapedagógusokat 

keresek.  

2018-as évben 3fő jelenlegi alkalmazottunk ( dajka, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens 

)felvételt nyert a Selye János Egyetem óvopedagógia szakára.  Sikeresen elvégeztek már 1 

évet. Jelenleg hiányszakmának számít az óvodapedagógus.  

 

Az óvónők felsőfokú ill. főiskolai végzettségűek.  

Hat fő rendelkezik szakvizsgával.  

Nyolc fő PED II. minősítésben van. 

 

Szakmai felkészültségüket önképzés mellett, a továbbképzések adta lehetőségek 

kihasználásával folyamatosan gazdagítják. Nevelőtestületünk nagy része betöltötte az 55évet, 

mentesek a továbbképzések alól. Friss diplomásaink a diploma megszerzésétől 7 évig 

mentesülnek a képzések alól.  
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Fejlesztési iránya:  

 Igényesebb, precíz adminisztratív munka  

 Határidők pontosabb tartása  

 E-mailen történő kapcsolattartás folyamatosan  

 Feladatok egyenlőbb vállalása 

 Nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak   

A pedagógiai asszisztens munkaköre, feladata, híd a dajkák és óvodapedagógusok között, a 

feladatkörének megfelelő munkát az óvoda dolgozóinak el kellett fogadni, és meg kellett 

ismerni, és pontosítani kellett kompetenciáit.  

A dajkák többsége régóta együtt dolgozik, összeszokott közösséget alkot, az 

óvodapedagógusok segítőiként jelen vannak minden esetben, amikor igény mutatkozik 

jelenlétükre.  

Mindnyájan elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, megfelelően képviselik azokat, 

jól képzettek, eredményesen végzik munkájukat. Ismerik, és többnyire látják is szerepüket a 

nevelőmunka folyamatában. Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek.   

Dajkák  dajkaképzőt végeztek, 6fő érettségizett.  

Nevelésünk gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. 

Számunkra a gyermekközpontú nevelés az, hogy a gyermekre figyelünk, a gyermek igényeit 

szem előtt tartjuk, rugalmas, nyitott érzelmekben gazdag pedagógiai stílust követünk. 

Minden gyermekünk „ gyöngyszem „ óvjuk, védjük és neveljük. Érvényesül a tisztelet 

elfogadás, szeretet és megbecsülés, mely minden egyes gyermekünknek jár. 

 

2. 1. Személyi feltételek. 

Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel 
Az óvoda dolgozói létszáma: 30, 5 fő 

 
Adat Engedélyezett 

álláshelyek száma 

Óvodai 

csoportban 

foglalkoztatot

t 

óvodapedagó

gusok 

létszáma (fő) 

 

Óvodai csoportban 

foglalkoztatott 

felsőfokú végzettségű 

óvodapedagógusok 

létszáma (fő) 

Engedélyez

ett 

álláshelyek 

száma 

pedagógu

s 

 

pedagógia

i munkát 

közvetlen

ül segítő 

Nő 

 

Férfi 

 

technikai, 

konyhalány, 

udvaros. 

2018. 10. 01. 

adat  

 

15 

 

11 

 

14 

 

13 

 

1 

 

2,5 

 

Adat 
 

Óvodavezető 

Óvodavezető 

helyettes 

 

2018. 10. 01. adat 

 

1 

 

1 
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Nem pedagógus munkakörben dolgozók adatai 
 
Adat nevelőmunkát közvetlenül 

segítő 

óvodatit

kár 

konyhás 

udvaros 

dajka 

 

pedagógiai 

asszisztens 

2018. 10. 01. 

adat álláshely 

 

8 

 

2 

 

1 

 

2,5 

Minősítő vizsga, minősítő eljárás adatai 

 

Nem volt intézményünkben minősítő vizsga ebben a nevelési évben. 

 

 

A vezetői 

feladatmegosztás 
adat 

Óvodavezetés által ellátott feladatok, feladatmegosztás az SZMSZ és az éves 

munkaterv szerint 

Intézményvezető heti tanóráinak száma  

(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 

Az intézményvezető-helyettes, heti tanóráinak száma, óvodapedagógus heti 

óraszáma 

Óvodavezető Óvodavezető 

helyettes 

Óvodapedagógusok Gyakornok 

2018. 10.01.adat 

 

 
10 

 
24 32 nincs 

 

 Óvodán belüli megbízások, felelősségi körök 

 

A terület megnevezése Név 

Tagintézmény vezető helyettes Csehné Németh Ilona 

Gyermekvédelmi felelős Szakályné Balom Gyöngyi 

Munkaközösség vez. (Báb)  Sivinger Mariann 

Munkaközösség vez.( Környezeti nev.) Pásztiné Ács Edit 

Önértékelést támogató csop. Csőréné Ladányi Edit, Csehné Németh Ilona, 

Gurdonné Janó Gabriella, Pisuth Tímea 

Alapítvány Kuratórium Elnök Szakályné Balom Gyöngyi 

Dajkák koordinálása Hatos Ferencné 

Családi klub Pásztiné Ács Edit, Sivinger Marianna 

Munka és tűzvédelmi megbízott Spirk Sándor 

 

 Szervezeti feltételek értékelése  

Az intézkedésre jogosultság szempontjából megfelelően működött. A munkaközösség 

vezetők, a nevelői értekezleteken beszámoltak. Többnyire eredményesen végezték 

feladataikat. Továbbra sem sikerült az arányos feladatmegosztás, ennek oka többnyire az 

önkéntes feladatvállalás, némelyeknél a minőség hiánya, ill. a pontatlanság.  

A felelősi rendszerünk működtetésén kívül a csoportok ünnepélyek, hagyományok, 
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programok alkalmával végzett feladatellátás sikeres volt.  

A programok értékelését minden óvónői értekezleten megbeszéltük, értékeltük. 

Nagyon sok volt a megoldandó feladat, program.  

A programok szervezésében lévő aktivitást köszönöm az óvoda összes dolgozójának.  

 

Az alkalmazotti közösség fejlesztése   

 Hangsúlyt helyeztünk a szemléletalakításra - az önértékelések jelentősége növekedett.  

 A testületépítés fontos eleme volt a közösen megélt események, amelyek megtörik a 

mindennapok feszült tempóját: a közös kirándulás, koncert, ünnepek ( pl. karácsony, 

névnaposok köszöntése ) A kollégák számon tartják, várják ezeket a hagyományosan 

ismétlődő eseményeket.   

    

Továbbképzés   
 Figyelemmel kísértük az országos továbbképzési lehetőségeket, konferenciákat, szakmai 

tájékoztatókat. Kihasználtuk az ingyenesen kínálkozó lehetőségeket.  

  A tanfelügyeleti kézikönyv és az intézményi önértékelési kézikönyv tanulmányozása, 

változások figyelemmel kísérése, közös feldolgozása megismerése feladat volt.  

 A BECS csoport, munkájáról tájékoztatást adott az óvónői megbeszéléseken. 

 

Fejlesztés iránya  
 Továbbképzések végzése a továbbképzési terv alapján 3fő. 

 Az intézményi önértékelési rendszer  működtetésének folytatása, változások nyomon 

követése, ismeretek újítása. 

 Ebben a nevelési évben 4 kollégának készítette el az önértékelését a BECS csoport. 

 

1. 2. Tárgyi feltételek. 

Kisbéren: 

Nagy problémát oldana meg a két épület összekötése egy folyosóval, melyet aulának is 

használhatnánk, ugyanis nincs olyan termünk, amit az óvoda közössége együtt használhatna 

pl. ünnepek, kulturális programok alkalmával. Az óvoda udvarára tervezett leendő bölcsőde 

építése erre megoldás lehetett volna, de technikailag nem kivitelezhető.  

A nyári leállás ideje alatt 2csoportszoba, folyosó, hozzá tartozó öltöző meszelése megtörtént. 

Így a csoportszobákra 4-5 évente kerül sor. A falakat 1,20cm magasan burkolat védi, azok 

tisztántartása lemosással fertőtlenítéssel tisztán tartható. 

Az udvarunk lehetővé teszi a gyermekek mozgásigényének kielégítését.  2018-ban 

megtörtént az udvari játékok felülvizsgálata. Sajnos sok eszköz elhasználódott, volt, amit 

azonnal meg kellett szűntetni, elbontani baleset veszély miatt. A hibák kijavítása részben 

megtörtént. A városigazgatóság megismerkedett a jegyzőkönyv tartalmával. A munkák, azóta 

sem készültek el. Az udvari játékokat pótolni kell, melyre a 2019-es költségvetés lehetőséget 

ad. Hintaállványt, forgóhintát, alá ütéscsillapítást vásárolunk. 

A szabadban a gyermekek esztétikus környezetben tölthetik a játékidőt. 

Az iroda jól felszerelt, az óvodavezető, a helyettes és az óvodapedagógusok munkáját segíti a 

számítógép, internet, fénymásoló, fax. laptop és projektor. A fénymásoló tönkrement 15éves 

volt ( Alapítvány tulajdona ) helyette a bérlést választottuk. Az Euró Profil Kft üzemelteti. 

Az informatikai állomány korszerűsítése folyamatos feladat.  Az intézmény nagyságát 

tekintve, bővítenünk kell a projektor és laptopok számát is. Nagy előrelépés hogy az internet 

lefedi az egész óvoda területét, mindenhol használható.  
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Konyha: 
Kisbéren, és Hántán, tálaló konyha van, a kisbéri korszerű a HACCP rendszernek megfelel. 

Az edények pótlását a költségvetésből szerényen ez idáig megoldottuk. Ebben az évben egy 

konyhai asztallal bővültünk. A HACCP rendszer felülvizsgálata a következő nevelési év 

feladata. 

 

Hánta: 

Az óvoda épületét 2017 márciusban megvásárolta a fenntartó Önkormányzat a Katolikus 

egyháztól. Ebben az évben a tetőfelújítás megvalósult. A munkálatok ideje alatt a gyerekek a 

szomszédos Skrihár József művelődési házban lettek elhelyezve. Remélem, folyamatosan az 

egész épület megújul. A konyha nagyon rossz állapotban van. A mosogatók, tálalóasztal 

kopott nem korszerű saválló anyagból készült. Tisztán tartása nehéz. Vízvezeték csövek falon 

kívül vannak szerelve. Az ételt az előírásoknak megfelelően tálaljuk. 

A nyári leállás ( 4 hét ) alatt megtörtént a fertőtlenítő takarítás. Meszelés nem volt.  

 

Eszközellátottság. 

Az óvoda eszközellátottsága, felszereltsége minden igényt kielégít, jónak mondható. A 

kötelező eszköz és felszerelés jegyzéknek még nem mindenben felel meg, pl. homokozók 

száma, babaház az udvaron. Folytatódott a  Vöröskereszttel közös pályázatban 

megfogalmazottak teljesítése, mely családi programokat támogat. A mögöttünk álló 1 évben 4 

programot finanszírozott, programonként 80 000Ft értékben. 

Az óvoda berendezési tárgyai az épületen belül és az udvaron a gyermekek fejlesztésének 

eszközei, a fejlődést segítő környezet elemei, amelyek a gyermekek sokféle egyéni és közös 

tevékenységét szolgálják. Gondoskodtunk az óvodásaink legfontosabb és egyben 

legfejlesztőbb tevékenységéhez jó minőségű, tartós, esztétikus játékokról, eszközökről.  Az 

eszközbeszerzés egyben a karácsonyi ajándékvásárlás. 

 

 

Megvalósult beszerzés, felújítási és karbantartási munkálatok:  

Óvoda szakmai 

költségvetéséből  

Alapítványi 

forrásból  

Városigazgatóság Szülői adomány Támogatói 

partner 

 

Játékok és 

fejlesztő eszközök 

beszerzése 

Ábrázolási 

eszközök 

vásárlása 

Papírgyűjtéskor 

traktor biztosítása. 

 

Homokpótlás a 

homokozókba 

 Kerékpártárolóra 

új tető 100 000Ft 

értékben ( Bádog 

Center ) 

Szőnyegek (5db )a 

csoportszobákba. 

Textíliák, 2 

csoportba sötétítő 

függönyök, 2 

szekrénysor 

szobabútor. 

5 csoportba 

babakonyha bútor  

    

 

 

 

 

Bútorokat a 

városigazgatóság 

asztalosai 

készítették 

Kerékpárok 

javítása 

Homokozó 

játékok 
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Konyhai eszközök 

pótlása 

Polc a raktárba 

 

   Óvoda bál 

tombolatárgyak 

 Baba ház az 

udvarra 

Gáztűzhely 

vásárlása a 

konyhába 

      

Utcai 

kerékpártároló 

 

    Gyümölcs heti 

rendszerességgel 

Bútorok, székek 

a fejlesztő és 

logopédiai 

szobába, 

irattartó 

szekrények a 

nevelői szobába  

Óvoda tető 

Hánta 

       Bejárati ajtók 

elé szőnyegek  

 

Karbantartás  

A Városigazgatóság végzi, igénybejelentés alapján folyamatosan. Legtöbb probléma a wc 

tartályokkal és a folyamatos dugulás elhárítással van. A tartályok gyakran folynak, 

vízkövesedés miatt. A vízdíj jelentősen megemelkedett az utóbbi időben. Amit helyben a 6 

órás udvarosunk meg tud javítani, megoldunk. ( zár csere, polcok fúrása, gyermekkerékpárok 

javítása stb.) A kazán karbantartása szerződés szerint megoldott. A nyárra tervezett kémény 

javítása folyamatban van. 

 

2. 3. Gyermeklétszám 
 

 

Adat 

óvodai 

nevelés

ben 

résztve

vő 

összes 

fő 

ebből a többi 

gyermekkel 

együtt 

nevelhető 

sajátos 

nevelési 

igényű 

gyermekek 

óvodai 

nevelése 

fő 

Alapító 

okirat 

szerinti 

maximális

an 

felvehető 

gyermeklét

szám 

napi nyitva 

tartás tól-ig 

napi 

nyitva 

tartási 

óra 

Óvod

ai 

csopo

rtok 

száma 

2018. 10. 01.  

Kisbér 

 

165 

 

1 

 

195 

 

6,30-17,00  

 

10, 5 

 

7 

 

Hánta 

 

11 

 

1 

 

 

25 

 

6,30-16,30 

 

10 

 

1 

Feladat-ellátást jellemző adatok 

 
2018/2019adat Okt.01.  dec.31. 31. aug 
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Óvodás gyermekek létszáma 176 184 192 

Tényleges gyermeklétszám 

alapján meghatározott csoport 

átlaglétszám fő/csoport 

 

22 

 

23 

 

24 

SNI-vel felszorzott létszám 178 186 194 

SNI-vel felszorzott 

gyermeklétszámmal számított 

csoport átlaglétszám: 

fő/csoport 

 

22,25 

 

23,25 

 

24,25 

Étkező gyermekek létszáma 176 184 192 

Félnapos óvodás 2 2 2 

Veszélyeztetett gy. létszáma 0 0 0 

Hátrányos helyzetű gy. 

Létszáma: 

 

11 

 

9 

 

8 

Ebből halmozottan hátrányos 

helyzetű 

 

6 

 

4 

 

4 

A gyermekek adatai 
Adat 

 

Nem magyar 

állampolgárság

ú gy létszáma 

  

Nemek aránya A gyermekek korösszetétele 

fiúk 

  

lányok 

  

3 éves 

+2,5év

es  

4 éves 

  

5 éves 

  

6 

éves 

  

7 éves 

  

2018. 10.01. adat 0 88 88 69 53 36 18 0 

2. 4. Az óvodai csoportok adatai  

Az óvodai csoportok adatai 2018/19 nevelési év 

 

sorsz 

óvodai csoport 

neve 

a csoport típusa 

(azonos 

életkorú, 

vegyes) 

október 

1 létszám 

augusztu

s 31 

SNI fő 

 

1. 

 

Mackó  

 

részben osztott 

 

27 

 

28 

 

0 

 

2. 

 

Pillangó 

 

vegyes 

 

26 

 

26 

 

1 

 

3. 

 

Aranyhal 

 

vegyes 

 

21 

 

25 

 

0 

 

4. 

 

Süni 

 

vegyes 

 

24 

 

26 

 

0 

 

5. 

 

Katica 

 

részben osztott 

 

17 

 

25 

 

0 

 

6. 

 

Mókus 

 

részben osztott 

 

25 

 

25 

 

0 

 

7. 

 

Méhecske 

 

vegyes 

 

25 

 

26 

 

0 
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8. 

 Micimackó 

Hánta 

 

vegyes 

 

11 

 

11 

 

1 

elvételi adatok. 
Az óvodába jelentkező gyermekek, mind felvételt nyernek, felvételi elutasítás nincs. 2,5 éves 

gyermek 20fő.  2015 szeptemberétől 3 éves kortól kötelező az óvoda. A szülő felmentést 

kérhet ez alól. A jegyző, védőnő és az óvodavezető döntése alapján felmentés adható. 2018/ 

19-es nevelési évben 1fő kérte felmentését és meg is kapta. 1fő pelenkásan jár napi 5 órában 

az óvodába, agyműtét miatt még nem szobatiszta, SNI-s, az ellátását biztosítani kell. 

 

Tanköteles gyermekek ellátása 

 
Adat 08.31-ig a 6. 

életévét 

betöltők 

létszáma 

 fő 

az óvodai 

szakvélemény 

alapján a 

gyermek 

elérte az 

iskolába 

lépéshez 

szükséges 

fejlettséget, 

 hatodik 

életévét 

augusztus 

31-ig 

betöltő 

gyermek 

óvodai 

nevelésben 

való 

további 

részvétele 

javasolt 

2018/2019. 

nevelési év 

47 35 

 

12 

A 35 tanköteles gyermekből 12fő a környező általános iskolákban kezdet meg tanulmányait. 

2. 5. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, gyermekbalesetek száma 

 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében fokozott figyelmet fordítunk az udvari játékok 

folyamatos karbantartására, megfelelő felügyelet biztosítására. Az államilag biztosított 

gyermekbiztosításokon felül a Groupama Garancia Biztosítónál volt lehetőségük a szülőknek 

plussz biztosítást kötni. Sajnos a beírt gyerekek 12% -át biztosították csak a szülők. Az előző 

évhez képest, csekély mértékben de nőtt az arány. 

 
 

 

 

Adat 

A nyolc 

napon túl 

gyógyuló 

sérüléssel 

járó 

gyermekbales

eteket száma 

a fenntartó 

értesítése 

megtörtént 

Súlyos 

gyermekbal

eset száma 

gyermekbales

etet követően 

meg tett 

szükséges 

intézkedés. 

 

 

szülői 

szervezet, 

közösség 

képviselője 

részvételét a 

tanuló- és 

gyermekbaleset 

kivizsgálásában 

lehetővé tette 

az óvoda 

a fenntartó 

értesítése 

megtörtént 

2018/2019 

nevelési év 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

3. Pedagógiai Programunk sajátos vonásai, nevelőmunka értékelése 
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Az óvodai nevelőmunka meghatározó dokumentuma a Pedagógiai program. A Kisbéri 

Gyöngyszem Óvoda saját Pedagógiai programmal rendelkezik, mely illeszkedik a 363/2012. 

(XII.17) Korm. rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjához.  

A gyermekeket testi és értelmi fejlettségéhez, képességeihez mért feladatok elvégzésére 

ösztönözzük őket. Gyermekeinket ez által tesszük alkalmassá az iskolai élet megkezdésére. 

 A nevelőmunka értékelése, tervezése, megvalósítása:       

Pedagógiai Programunk egyben tehát a nevelési tervünk is, 3 - 4 év alatt valósul meg, így 

megfelelő teret és időt hagy, hogy gyermekeink egyéni fejlődési ütemüknek megfelelően 

fejlődjenek. Az óvodapedagógusi munka elemzése során elsődleges szempont az önálló 

munka tiszteletben tartása, a pozitív megerősítés, az elfogadott elvek és ennek a pedagógiai 

munkában történő megjelenése, összevetése. 

 

 Az ellenőrzés-értékelés kiterjed:  

 pedagógiai dokumentumokra (éves tervek, csoportnaplók, felvételi mulasztási napló),  

 pedagógiai gyakorlatra (a tevékenységek megvalósításának minőségére ) 

 a gyerekek fejlődésére (az eredmények összehasonlítása a naplóval),  

 a nevelési stílusra, légkörre, attitűdre, nevelési eljárásokra, módszerekre, a kialakított sza-   

   bály, szokás rendszerre.  

A gyermeki fejlődés nyomon követése. 
Szeptemberben a Pedagógiai Szakszolgálat Kisbéri Tagintézményének munkatársai a 

nagycsoportosok körében DPT vizsgálatot végeznek. Az ott szerzett pontok alapján 

határozzuk meg, kinek van szüksége év közben fejlesztésre, logopédiai ellátásra. Sajnos a 

fejlesztendő gyerekek száma évről évre nő. Ebben a nevelési évben,  októberben 2fő, év 

végére 3fő lett SNI- gyermek. Ők a létszámban 2főnek számítanak. Szakértői véleményt a 

Komárom Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága állít ki róluk, 

iskolaérettséget is ott állapítanak meg.  BTMN-es  8fő. 

 

A tervező munka éves terv alapján készül, mely a csoportnapló függeléke. Az éves tervet 

2heti tematikus tervre bontjuk, mely a csoportnaplóban követhető nyomon. A 

gyermekcsoportok óvodapedagógusai vezetik, mely különféle részekből, fejezetekből áll: pl: 

kétheti tematikus terv, reflexió. 

Tervezőmunkánk és az adminisztráció legfontosabb eleme a gyerekek egyéni fejlődési lapja, 

mely: 

 anamnézis lapból ( Kérdéssor a gyermekek megismeréséhez ) 

 a családlátogatások tapasztalataiból 

 a beszoktatásról 

 feljegyzés a gyermek fejlődéséről min. évi 2-3 alkalommal megfigyeléses módszerrel 

 mérés dokumentumai. ( Általunk kidolgozott egységes mérőeszközzel mérjük a 

gyerekek fejlődését. ) 

 

 Kiemelt feladatok 

 

1. Pedagógiai Programban és az elfogadott munkatervben meghatározott célok    

maradéktalan megvalósítása 

2. Beiskolázási adatok javítása 
3. Szülők tájékoztatása: szülői értekezlet, fogadóórák keretében,  kiírások útján, és a napi  
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kapcsolattartás által valósul meg. A szülőket fogadóórán tájékoztatjuk a gyermek 

fejlődéséről, melyet dokumentálunk és a szülő aláírásával igazoljuk.  

Mindemellett a Szülői Szervezet képviselőinek évi 2 alaklommal értekezleten  

lehetőségük van feltenni kérdéseiket, észrevételeiket. 

4. SNI és BTM-es gyermekek felmérése, ellátása 

 

Óvodánk kiemelt feladata az egészséges életmódra nevelés és környezetünk védelme. 

Fontosnak tartjuk a gyermekek környezeti nevelését, a környezettudatos magatartás 

kialakítását, a környezet védelmét. Munkánk eredményeként már három alaklommal 

elnyertük a Zöld Óvoda címet. Sajnos nem jár anyagi támogatással, de munkánk elismerése 

mindenképpen. Fontosnak tartjuk a szelektív hulladékgyűjtést, Komposztálunk, papírt , 

elemet, elektromos hulladékot gyűjtünk évi 2 alkalommal. 

 Tevékenységi formái közül a külső világ tevékeny megismerésére építünk, évszaknak 

megfelelő élménnyújtással. Erre épül a játék, mint az óvodás gyermek legfőbb tevékenysége, 

a Verselés mesélés, Ének- zene énekes játék gyermektánc, Rajzolás, festés, mintázás és 

kézimunka, Mozgás, munka jellegű tevékenység. A gyermekcsoportjaink az év folyamán sok 

kiránduláson vettek részt. Munkahelyeket látogattak, arborétumba, falusi gazdaságba, szüretre 

mentek, megtapasztalva a munka örömét, eredményét. Nagycsoportosaink voltak Budapesten 

a Természettudományi Múzeumban, Reptéri skanzemben. Legó kiállításon. Látogatják a 

Művelődési ház által szervezett programokat,  Ezekre az élményekre  épül a többi 

tevékenységi forma.  

Az egészséges életmódra nevelést is kiemelt terület programunkban.  Vannak értékelendő 

eredményeink. Ezt a tendenciát tovább folytatjuk. Kevés egészséges zöldséget, gyümölcsöt 

fogyasztanak, mikor bekerülnek a gyerekek az óvodába. A szülők támogatása  lehetővé teszi, 

hogy minden nap sok gyümölcs, zöldség kerüljön az asztalra. Egész nap biztosítva van a 

csoportszobában a víz, saját üvegpohárból. Ez nagy előrelépés a vízfogyasztás 

népszerűsítésére. Minden ételt megkóstoltatunk a gyerekekkel. A tapasztalatunk az, hogy 

nagyon sok ételt nem ismernek, kedvenc a spagetti, makaróni. A főzelékeket, leveseket, a 

teljes kiőrlésű kenyeret, magos zsemlét nem szeretik. Nagyon sok a maradék ezekből az 

ételekből.  Gyakran konzultálok a főzőkonyha élelmezésvezetőjével, több-kevesebb sikerrel. 

A közösség hatására rövid időn belül van, akinek változik az étvágya. Sajnos a só és cukor 

elvonása nagyon élvezhetetlenné teszi az ételeket, sok megy ki a maradékba.  Örülnék, ha 

mielőbb ezen változtatni lehetne, betartva a fokozatosság elvét. Fontosnak tartjuk a szabad 

mozgás biztosítását, időjárás függvényében, minden nap levegőznek a gyerekek. Rossz idő 

esetén kihasználjuk a folyosók tereit, ahol ugráló labdázhatnak, ugróiskolázhatnak, lépegető 

játékokkal stb.. foglalhatják el magukat. 

Gyermekek igazolt és igazolatlan hiányzásainak alakulása, a hiányzások okai: 

Óvodánkban, ebben a tanévben nem volt igazolatlan hiányzás. Az igazolt hiányzások 

oka, többnyire betegségből vagy családi programból adódik.  

 

Délutáni elfoglaltságot kínáló programok: 

Az óvodában lehetőségük van a gyerekeknek néptánc oktatáson részt venni. Letenyei Smith 

Gyöngyi néptánc oktató óvodapedagógus kezdte el az évet 20-25 gyermekkel A szülők ezért a 

foglalkozásokért térítési díjat fizettek, 2500Ft/hó. Hó végén a Wass Albert Műv. Közp.-nak 

számolunk le. Teremhasználati díjat fizet az óvodának 1 500Ft/ alkalom. Havi 6000Ft bevételt 

jelent. Áprilisban a Szent György napi programunkon mutatják be az egész évben tanultakat. 
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Heti 2 alkalommal ovi foci is volt  ingyenesen. Edzők: Kégl Attila, Szabó Márió, Császár 

Attila. Az edzések a Zsivótckzy Gyula városi sportcsarnokban zajlottak. A gyerekeket a 

városigazgatóság kisbusza szállította, értük a szülők mentek a sportcsarnokba. Átlagosan 16-

18fő vett részt az edzéseken. A Bozsik program keretein belül tornatermi felszereltségünk 

bővült. 

Heti 1 alkalommal hittan oktatás, nagyon szép számmal, és kitartóan jártak a gyerekek. 

Hitoktató Samuné Kiss Boglárka. 

3. 1. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátása 

A munkaközösségek éves terv alapján végzik munkájukat, mely a vezetői éves terv 

melléklete. A munkaközösségek tagjai színesítik az óvoda mindennapjait. Programokat 

előadásokat szerveznek a gyerekeknek.  

 
 

Adat 

Szakmai munkaközösség működés 

Megnevezése A 

munkaközö

sség 

tagjainak a 

létszáma 

munkaközösségi 

foglalkozások év/ alkalom 

2018/2019 

nevelési év 

 Báb 

munkaközö

sség 

 

6 

 

4 

  Környezeti 

munkaközö

sség 

 

5 

 

4 

 Önértékelé

st támogató 

csoport 

 

4 

 

10 

3. 2. Továbbképzések (külső, belső). Belső tudásmegosztás 

 

Az intézmény 5 éves továbbképzési tervet készít, melyből minden év március 15-ig elkészíti 

az éves beiskolázási tervet. 55 év felett óvodapedagógusok mentesek a továbbképzések alól. 

A jelenlegi továbbképzési ciklusban 2fő vett részt továbbképzésben. 1fő egyetemi 

tanulmányait fejezte be az ELTE mester szakán. 1 fő néptánc oktatónak tanul az Apor Vilmos 

Katolikus főiskolán. 

Adat 

Akkreditált 

továbbképzés

ben 

résztvevők 

létszáma 

nem 

akkreditált 

továbbképz

ésen 

résztvevők 

létszáma 

Intézményi 

belső 

tudásmegos

ztás 

programok 

száma 

Az intézményi 

belső 

tudásmegosztó 

programon 

résztvevők 

száma/alkalom 

2018/2019. 

nevelési év 

 

2 

 

0 

 

2 

 

15 

2. 3 Az óvodai ünnepek, nyílt nap, óvodai rendezvények. 

 

Pedagógiai Programunkban meghatároztuk az ünnepek rendjét, nyílt napok idejét. Az alábbi 

táblázat dátummal, felelősökkel, résztvevők számával dokumentálja. Látható, hogy minden 

hónapban van program óvodánkban. 
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Ebben a nevelési évben először megrendezésre került óvodánkban a Vers és mesemondó 

verseny. Hántai gyerekek is részt vettek. Ajándékkal és emléklappal jutalmaztuk a 

résztvevőket. Szerveztünk rajzversenyt is, a kiállított rajzokat a gyerekek is értékelhették. A 

számukra legkedvesebb munkákra zsetonnal szavazhattak. 

 

 

 

 

 
 

 

Adat 
A program 

megnevezése 

A program felelőse A 

programon 

résztvevők 

létszáma 

gyerek(gy) 

fő 

A 

program

on 

résztvev

ők 

létszáma 

szülő 

(sz) fő 

2018. 10.  Állatok 

világnapja 

Óvodapedagóg

usok 

 

130 

 

0 

2018. 11. Márton nap  Méhecske 

csoport 

 

130 

 

170 

2018. 12. 06. Mikulás  Csehné N. Ilona 

 int. Vez. hely. 

 

150 

 

0 

2018. 12. Karácsony Intézményvezet

tő, Óvodaped. 

 

150 

 

0 

2019. 02. Szülők 

nevelők 

bálja 

 

Minden 

dolgozó 

 

0 

 

140 

2019. 02. Farsang Óvodapedagóg

usok 

 

150 

 

0 

2019. 03.15. Március 

15. 

Óvodapedagóg

usok 

 

150 

 

0 

2019. 03.22. Víz 

világnapja 

Óvodapedagóg

usok 

 

150 

 

0 

2019. 04. Szent 

György 

nap, nyílt 

hét 

Minden 

dolgozó 

 

150 

 

160 

2019. 04 Föld napja Minden 

dolgozó 

150 15 

2019. 05.  Anyák 

napja 
Óvodapedagóg
usok 

170 250 

2019. 05. 10. Madarak 

fák napja 

Micimackó 

csoport óvónői 

160      0 



Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 

2870 Kisbér Deák F. u. 4 

OM azonosító: 202008 

 

 17 

 

2019. 05.30. Évzáró Óvodapedagóg
usok 

170 400 

2019. 06. első 

hete 

Gyermekhé

t 
Óvodapedagóg
usok, 
intézményveze
tő 

170 0 

2019. 06. első 

hete 

Egészségna

p 
Mókus csoport 170 0 

 

A mobilitás hét keretében ( szeptemberben ) megtartottuk  az autómentes napot, az óvoda 

udvarán kerékpár ügyességi akadálypályát építettek az óvó nénik, melyen minden gyerek 

kipróbálhatta ügyességét. A nagy sikerre való tekintettel tavasszal még 2 alkalommal 

megismételtük. Az idén sem tudtunk részt venni az óvodásoknak megrendezett Pindur Pandur 

kresz vetélkedőn Budapesten, mert az utaztatást nem biztosította a rendőrség. Sajnos egy 

sikerszéria tört meg, mert 2 alkalommal elhozták gyermekeink az 1. helyezést. 

Szívesen megyünk városi rendezvényekre. Ebben a nevelési évben az idősek napján a Mackó 

csoport vett részt. Városi karácsonyi ünnepségre is készültünk, de nem az eddigi 

hagyományok szerint ünnepelte a város. Anyák napján  az Őszi Napfény Idősek Otthonában a 

Pillangó csoport képviselte az óvodát.   

3. 4.  A belső ellenőrzés. 

A belső ellenőrzés rendjét az éves vezetői munkaterv tartalmazza. 

Kiterjed a pedagógiai munka megvalósításának ellenőrzésére, foglalkozáslátogatásra. 

Ebben az évben 4főnek készítette el az önértékelését a BECS csoport. 

Munkafegyelem ellenőrzése folyamatos. Adminisztráció vezetése: naplók, fejlődési lapok, 

szabályok, szokások kialakítása évi két alkalommal fél évkor és év végén. 

 

4. Az intézmény kapcsolatrendszere. 
 

Az óvoda legfontosabb partnere a szülő. Szülőkkel való kapcsolattartást fontosnak tartom, 

hiszen ők rendelkeznek a legtöbb tapasztalattal gyermekeikről. Munkánk hatékonyságát a 

szoros együttműködés befolyásolja. Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a 

gyermekek fejlődését. A jó kapcsolat megalapozottságát a nyitottságban és a 

problémaérzékenységben látom. Kapcsolattartás formái, beiratkozás, szülői értekezletek, 

családlátogatás, ünnepeken való részvétel, közös programok. Az első alkalom, a kezdeti 

időszak meghatározó a gyermekek számára, befolyásolja egész óvodai életüket. Az óvónő 

személyisége, magatartása nagymértékben meghatározza a zökkenőmentes, a törés nélküli 

beilleszkedést. Vitathatatlanok a szülővel közösen történő beszoktatás előnyei. Anyás 

beszoktatásra van lehetőség óvodánkban. 1 hétig, a délelőtt folyamán tartózkodhat a szülő a 

gyerekével itt. Ez idő alatt megismerkedik a felnőttekkel, biztonságosan eligazodik az óvoda 

épületében, öltözőben, megismeri a jelét stb..  

A Szülői Szervezet-tel a kapcsolat jó, partneri, a kölcsönös bizalom érvényesül. Közös 

csoport és óvodai programokat szervezünk. Hagyományteremtő ünnepeinket, programjainkat, 

közösen szervezzük. Évi két alkalommal beszámolok a Szülői Szervezetnek az intézmény 
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munkájáról. Mindenben segítenek, amire megkérjük Őket, de önálló ötleteik nincsenek. 

Óvodabál előkészületeiben kiveszik a részüket. 

A hántai munkatársainkkal, a gyerekekkel szoros kapcsolatot ápolunk. Részt vesznek közös 

programjainkon, az információ áramlás megfelelő. Havi rendszerességgel látogatok Hántára 

és Ők is  részt vesznek az óvónői megbeszéléseken, értekezleteken. Alkalmazzuk az e-mailen 

történő tájékoztatást. Ebben a nevelési évben is 1fő óvodapedagógus, 1fő pedagógiai 

asszisztens és 1fő dajka látja el a feladatokat. Szükség szerint, ( betegség, szabadságolás ) 

Kisbérről helyettesítünk Hántán. 

A fenntartó meghatározza munkánk feltételeit, annak rendjét. A Költségvetés biztosítása 

mellett a pedagógiai munka irányítása a vezető feladata. A Pénzügyi vezető változása nem 

okozott nehézséget. Az új vezetővel gyorsan kialakult a jó kapcsolat. Kapcsolatunk 

mindennapos, korrekt, segítőkész. Fontosnak tartom, hogy a fenntartó pontosan ismerje a 

közoktatásban elfoglalt helyünket, tevékenységünk jelentőségét, kitűzött céljainkat, 

feladatainkat. Ugyanakkor szükség esetén számíthassak konstruktív segítségükre. A fenntartó 

úgy érzem, pozitívan áll az óvodához, kéréseinket igyekszik teljesíteni.  

Az iskolával jó partneri kapcsolatot ápolunk, jó együttműködésre törekszünk. Célunk, hogy 

az óvoda és iskola közötti átmenet minél zökkenőmentesebb legyen. Ennek érdekében 

betekintést engedünk az óvoda mindennapi életébe. Szívesen látogatunk el mi is az iskolába 

figyelemmel kísérve óvodás gyermekeink fejlődését. Az elmúlt évek kezdeményezése volt az 

iskola részéről az ovi a suliban program, mely nagy sikernek örvend a gyerekek és a szülők 

körében egyaránt. Sajnálom, hogy a 2 napot 1 napra redukálták, így a szülőknek nem volt 

választási lehetőségük. 

A Pedagógiai Szakszolgálattal a kapcsolatunk  jónak mondható. A nagycsoportosok 

szeptemberi felmérése eredményeként szűri ki, kinek van szüksége az év folyamán 

fejlesztésre. A fejlesztések itt az óvodában, a logopédiai foglakozások sajnos a 

Szakszolgálatban zajlottak ebben a nevelési évben, logopédus hiány miatt. Ezzel a döntéssel a 

szülők helyzete megnehezedett, a kiszűrt gyermekek 1/3-át hordták csak be. Nagyon sok a 

beszédhibás gyerek. A logopédiai foglalkozások nem voltak eredményesek. A felszerelés 

gyakran hiányzott, a szülők nem gyakoroltak kellőképpen a gyerekekkel. 

Ebben az évben is volt gyógytestnevelés, aminek nagyon örültem, mert egy + lehetőség a 

gyermekek tartásjavítására.  

A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakértői véleményével nem minden esetben értek 

egyet, aminek hangot is adtam az elmúlt évben. Véleményük alapján az SNI-s gyerekekkel 

gyógypedagógus foglalkozik megbízási szerződéssel. 

A védőnővel ( Sárközi Zsanett ) folyamatos kapcsolatban vagyunk, a törvényi változások 

miatt csak tisztasági vizsgálatot végez az óvodában. Az egyéni egészségügyi problémák 

megoldásában segítségünkre van. Rendszeresen látogatja az óvodát. Ebben a nevelési évben a 

gyerekhéten besegített az egészségnap szervezésében. Részt vesz a Családi klub 

foglalkozásain. 

Gyermekorvos ( Dr Csont Anna ) évi egy alkalommal általános szűrést végez, az Ő 

javaslatára irányítjuk a gyerekeket gyógytornára. Ebben a nevelési évben 14fő járt 

gyógytestnevelésre heti 2 alkalommal. Gyakran látogatja az óvodát, apróbb ajándékokat hoz a 

gyerekeknek. 

Családsegítő munkatársaihoz az év folyamán több alaklommal jelzést tettünk, F.M. ügyében.  

Sajnos eredménye nem volt a jelzésnek. Részt vettünk az esetmegbeszéléseken. 

Megkeresésükre mindig segítséget adtunk.  

A Helyi gimnáziummal az életben lépett törvény miatt, mely szerint a gyerekeknek érettségi 

előtt 50 óra közösségi szolgálati munkát kell végezni, szorosabb lett a kapcsolatunk. Többen 

részt vettek óvodánkban közösségi munkán. Nagyon szeretnek a diákok az óvodában, bízom 
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benne, az itt szerzett tapasztalatok alapján többen válasszák az óvodapedagógusi hivatást. 

A Wass Albert Müv. Közp. rendezvényeire ( színházlátogatás ) könyvtárba rendszeresen 

visszük óvodásainkat. Sajnos nem tudunk minden alkalommal részt venni, mert 1000Ft elég 

magas összeg az előadásokért. Főleg a nagycsoportosokat visszük.  Ragaszkodunk saját 

betervezett kulturális programjainkhoz is. Az óvodában még sikerül 400-500Ft-ért/fő 

előadókat lehívni. 

Alapítvány 

Óvodánk rendelkezik alapítvánnyal melynek neve: 

„ Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért” Közalapítvány fogadja az 1%-kat, adóigazolást 

tud kiállítani a támogatásokról. Kitartó munkánk eredménye, hogy minden évben szép összeg 

érkezik a számlánkra. Az alapítvány céljainak megfelelően támogatjuk a gyerekek kulturális 

programon való részvételét, eszközbeszerzést. Évek óta sikerrel pályázik az Alapítvány a 

fenntartó által kiírt pályázaton, mely kulturális programokat támogat. Ebben az évben 

100 000Ft támogatást kaptunk.   

Külső-belső információáramlás céljából minden hónap első keddjén óvónői értekezletet 

tartok, hol értékeljük az előző hónap eseményeit és megbeszéljük az előttünk álló feladatokat. 

Alkalmazzuk az e-mailes tájékoztatást, létrehoztunk Gyöngyszem dolgozók facebook-os 

csoportot, mely nagyon hatékonyan működik. Minden csoportnak van csoportos facebook 

csoportja mely újabb lehetőség a szülőkkel való kapcsolattartásra, tájékoztatásra. 

 

5. Pedagógiai munka feltételei. 

Tárgyi eszközfejlesztés (Eszköz és felszerelésjegyzéknek való megfelelés.) 

Az intézményben biztosítottak a nevelő munkához szükséges eszközök. Eszközbeszerzést az 

éves  költségvetés biztosítja. Folyamatosan pótoljuk az elhasználódott játékokat, bútorokat, 

fejlesztő játékokat, tornatermi eszközöket. 

6. Gyermekvédelmi feladatok  

 

Munkánkat meghatározza a Gyermekek Védelméről és a Gyámügyi Igazgatóságról szóló 

1997. évi XXXI. törvény és a végrehajtáshoz kapcsolódó óvodára vonatkozó jogszabálya 

Gyermekvédelmi tevékenységünk célja: 

Preventív tevékenységünkkel a potenciálisan veszélyeztetettek kiemelt segítése a 

veszélyeztetettség elhárítása érdekében. 

Feladatok: 

1. A hátrányos és veszélyeztetett gyerekek nyilvántartása a fenntartó által küldött 

lista alapján.  

 2.  A testi, érzelmi elhanyagoltság, veszélyeztetés megelőzése. 

 3.  Szükséges esetben jelzés a családsegítő felé. 

 4.  Szülő és gyermek kapcsolatának megerősítése pedagógiai segítséggel. 

 5.  Egyéni bánásmód figyelembe vételével, hátrányos helyzet enyhítése. 

Kapcsolattartás a nevelőtestületen kívül:  

 1.  Jó kapcsolatot alakítottunk ki  hátrányos helyzetű óvodások  

      családjaival. Ebben a nevelési évben anyagi segítséget nyújtott kollektívánk egy  

                családnak az  édesapa halála kapcsán. 

2. Diszkréten segítséget nyújtottunk  a szülőknek, akik nem szívesen tárják fel prob-  

      lémáikat. 

 3. Kapcsolatot tartunk a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Pedagógiai szakszolgálattal. 

 4. Részt veszünk a Családsegítő Központ esetmegbeszélésein. 
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Kapcsolattartás a nevelőtestületen belül:    

 1. Figyelemmel kísértük a nyilvántartásba vett HH.és HHH-s  gyermekek  

 sorsát az óvónői megbeszéléseken megbeszéljük a  megtett pedagógiai intézkedéseket. 

Minden óvodapedagógus felelősséggel látta el munkáját. Gyermekvédelmi felelősünk 

nyomon követte a változásokat, szükség szerint konzultált a csoportos óvónőkkel, koordinálta 

a feladatokat. 

 Ingyenes étkeztetésének megszervezése. 

Szülőket  tájékoztatom  az évnyitó szülői értekezleten. Az nyilatkozatok begyűjtése, 

nyilvántartása folyamatos. 

A 2018/19-es nevelési évben a szülői nyilatkozatok alapján a beírt gyermekek 10% - fizetett, 

a többiek ingyenesen vették igénybe az intézményi étkeztetést. Ez a létszám az elmúlt évhez 

képest csökkent.  

Az étkezés térítési díja 430ft/nap 

Félnapos díj: 90ft.  

3fő volt ételallergiás ebből év végére csökkent 2főre, nekik az Őszi Napfény Idősek 

Otthonából hozzuk az ételt. A fenntartó biztosította a szállítást.         

 

7.  Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése.  

 

Vezetői megbízásom 2018 augusztus 1-től 2023 július 31-ig tart. 4. ciklusban vezetem az 

óvodát. A folyamatosság így biztosítva van, az elmaradt feladatok teljesítésére van lehetőség.  

Pályázatomban terveimet az intézményi elvárás rendszer – öt vezetői kompetencia területnek 

figyelembevételével készítettem el. A terveimet folyamatosan szem előtt tartva ütemezem a 

megvalósításukat. 

 

8.  2019/20 - as nevelési év várható létszámadatai. 

 

A beírt létszám:  Kisbéren 198fő 

    Hántán      16fő 

    Összesen: 214fő 

 

Októberi statisztika adatai:    Kisbéren   180fő  

Hántán     15fő 

Összesen:         195 fő 

 

Decemberig érkezik még fő  8fő, a többi ahogy tölti a harmadik életévét a tavasszal jön 

óvodába. 

 

Nagycsoportos tanköteles korú gyermek: 65fő 

 

A létszám az elmúlt évhez viszonyítva emelkedett. A védőnői előrejelzést, csak részben 

vehetjük alapul, sok a beköltöző. Örömmel tapasztalom, hogy vidékről is szívesen hozzák a 

szülők gyermeküket a Kisbéri Gyöngyszem Óvodába.   Bakonyszombathelyről, 

Bakonysárkányról, Etéről, Apáti pusztáról, Vérteskethelyről, Tárkány Alsóvasdinnye Puszta, 

Tárkány Szőlőhegy összesen: 13 fő járt. 

2001 augusztus óta, amióta az intézmény élén állok, eddigi hagyományaink, értékeink 

megtartása mellett, igyekeztünk a nevelőtestülettel olyan színvonalas szakmai munkát 

végezni, olyan légkört kialakítani, amiben jól érzi magát a gyerek és a szülő.  

  



Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde 

2870 Kisbér Deák F. u. 4 

OM azonosító: 202008 

 

 21 

 

Ebben az évben vezető helyettes váltás történt, a kollektíva véleményét figyelembe véve, 

Csehné Németh Ilona szakvizsgázott, minősített óvodapedagógus lett a helyettes, kinek  

közoktatás vezetői végzettsége is van. Arra törekszem, hogy a szülők érezzék, a vezetők 

egységes szellemben tudatosan irányítják az óvodát. 

Érezzék, hogy nyugodtan ránk bízhatják legdrágább gyöngyszemeiket, a gyermekeiket.  

 

 

Csőréné Ladányi Edit 

    intézményvezető                                                                             


