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A Kétegyházi Önkormányzati Óvoda a vonatkozó törvények és jogszabályok, rendeletek és
óvodai dokumentumok alapján végzi nevelő-oktató munkáját.

-

-

2001. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet
1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról és módosításai
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény és módosításai
A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
363/2012. (XII.17) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
32/2012. (X.8) EMMI rendelet
326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszerről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
Az intézmény Szervezeti és működési Szabályzata
Az intézmény Helyi Pedagógiai Programja
Az intézmény házirendje
Helyi szabályzatok

A feladat ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak. A fenntartó a működéshez
szükséges anyagi fedezetet biztosítja.
Az intézmény gazdálkodásával a fenntartó által rendelkezésre bocsátott anyagi kereteket
nem lépte túl. Ennek fenntartása továbbra is fő célom. A takarékos és hatékony
gazdálkodást feladatomnak tartom.
Az intézményben végzett nevelő oktató munka jó színvonalon történik a szülők is meg
vannak elégedve vele. Csak pozitív visszajelzések érkeztek.
Intézményünk jó kapcsolatot ápol a
intézményekkel illetve civil szervezetekkel.

fenntartóval,

iskolákkal,

bölcsödével,

más

Helyzetelemzés
Humán erőforrás
Az óvoda dolgozói: 3 fő óvodapedagógus
1 intézményvezető,
Pedagógiai munkát segítők /dajka/: 2 fő
2014.09.14.-től egy óvodapedagógus szülési szabadságát tölti, helyettesítését megbízási
szerződéssel vettünk fel.
2 közmunkaprogramban dolgozó is besegít az intézmény takarításába.
A csoportok alakulása 2013.októberi statisztika alapján /egy kis visszatekintés az előző évre/
kis-középső csoport,

14 fő

Középső-nagycsoport

16 fő

Összesen:

30 fő

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 14 fő
Ebből halmozottan hátrányos helyzetű: 5 fő

A csoportok alakulása a 2014/2015 nevelési évben.
(okt.1. Statisztika)
Kiscsoport
Középső-nagycsoport

14 fő
24 fő

Összesen

38 fő

Ebből nagycsoportos: 10fő.
Iskolába menő: 8 fő
További egy év óvodai nevelésbe részesül,a szülő kérésére 2 gyermek.

2015. Áprilisi óvodai felvételi előjegyzésbe beírt gyermekek száma: 10 fő

Minden gyermek részesül intézményi étkezésben.
Térítési díj nélkül étkező
Kedvezményes étkező
Térítési íj ellenében étkező
Összesen

23 fő
2 fő
13 fő
38 fő

Tárgyi feltételeink:
Óvodánk épülete tágas, világos, esztétikus az óvodai élethez és tevékenységekhez megfelelő
környezetet nyújt.
A csoportszobák berendezési tárgyai a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak.
Mindkét csoportban elegendő és megfelelő játék és ezen felül fejlesztő eszközök állnak a
gyerekek rendelkezésére.
A megfelelő játékfajtákat folyamatosan bővítjük tárgyi eszközökkel, gondolok itt a szerep,
szabály, konstruáló, gyakorló, bábjátékokra is.
Szülői pályázat útján jelentősebb játékokhoz jutottunk, melyből mindkét csoportnak jutott
meglepetés plüssállat.
Játékaink mindenütt balesetmentesek, épek, esztétikusak, a gyermekek tevékenységeihez
igazodóak.
Udvari játékaink megfelelő elhelyezésére nagy gondot fordítottunk. Van több csúszdánk,
asztalunk, székünk, műanyag házunk, mászókánk.
Mindezt a veteményes kert szerszámai, eszközei egészítik ki.
Tulajdonképpen az udvari játékaink mind a nagymozgást segítik elő.
Benti mozgásfejlesztő eszközeinket folyamatosan bővítjük.
Az udvaron a várjáték alá a homokágy helyett gumitégla került, a szülők anyagi
támogatásával valamint az óvoda költségvetéséből lett finanszírozva.
Költségvetésből játékok beszerzése is történt az udvarba.
Az óvoda informatikai eszközeinek fejlesztésére, és bővítésére is sor került ebben az évben,
és folyamatosan törekszünk a fejlesztésre.

A nyári nagytakarítás alatt a legfontosabb feladatok megvalósultak. Állagmegóvás az udvari
játékoknál. Tisztasági meszelés, a kiszolgáló helységekben, valamint a csoportszobákba
javítások valósultak meg.
Az ebédlőbe új asztalok, és székek kerültek. Az udvarra padok asztallal.

Az óvoda gazdálkodása, személyi juttatások, dologi
kiadások
Az intézmény önálló költségvetéssel rendelkezik. Amely a hatékony és takarékos
gazdálkodásnak köszönhetően elegendő az intézmény megfelelő és szakszerű működéséhez.
Az intézmény éves költségvetése: 22.967.000Ft.
Magába foglalja a béreket valamint a működési költségeket.
A soros és kötelező béremeléseket és kiegészítéseket minden dolgozó megkapta.
Egy óvodapedagógus /Rubás Jánosné int, vezető/ eleget tett a törvényi előírásoknak és 2014
áprilisában elkészítette és feltöltötte portfolióját.
Az év decemberében sikeres minősítési eljáráson esett keresztül és 2015.01.01-től az új
pedagógus életpálya modell bevezetésének köszönhetően Mesterpedagógus fokozatba
került.
A kötelező juttatásokon felül az óvoda minden dolgozója karácsonyra plusz anyagi
juttatásban részesült, ami nagy öröm volt.
Az intézmény közüzemi díjai a hőszigetelésnek és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően
nem túl magasak így ebből adódóan sikerült több eszköz beszerzése is.
Udvari játék: 300.000 ft. Értékben
Informatikai eszköz:40.000 Ft. Értékben
A nyári takarítás alatt is sikerült szinte minden munkálatot elvégezni, igaz van még egy –két
dolog, ami az új nevelési időszakban fog megvalósulni.
A lapos tető javítása, az udvari tároló tetejének javítása /beázik/. A kerítés javítása, valamint
a járólapok cseréje.

Pedagógiai munka feladatai, megvalósítása
Óvodánk saját pedagógiai program alapján dolgozik, amely összhangban áll az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltakkal.
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendelet 2013.09.01-jén lépett
hatályba. Amikor az óvodánk is nyitott.
A köznevelési törvény értelmében minden óvoda az Óvodai nevelés országos alapprogramja
alapján elkészíti a saját pedagógiai vagy az ily módon elkészített programok közül választ.
Intézményünk saját pedagógiai programmal rendelkezik, amely már az új elvárásoknak
megfelelően készült.
A „Mesélő természet, Beszélő környezet” környezeti nevelésre épülő program. E programot
a Vésztői Négyszínvirág óvodából adaptáltuk. Az az óvoda a testvér óvodánk is, akikkel
szakmai beszélgetéseket szoktunk folytatni a program megvalósításával kapcsolatba.
A program beválásának vizsgálata megtörtént 2014. szeptemberben miután már egy
nevelési évet dolgoztunk így meg vizsgáltuk, hogy minden területen sikerül a megvalósítás is.
Nagy hangsúlyt fektetünk programunk megvalósítására, amely minden pedagógusnak
szívügye. Programunk kiemelt területe a környezeti nevelés, a környezet szeretetére
nevelés, annak megóvása, Ennek érdekében mindent meg is teszünk, hogy gyermekeinket
erre neveljük. Célunk a „zöld óvoda” cím elnyerése, munkánkat ennek szellemében
végezzük. A csoportszobákban is már megtanítjuk gyermekeinkkel a szelektív
hulladékgyűjtést, takarékoskodunk a vízzel, nem folyatjuk feleslegesen csapot, az árammal,
ahol nincs, szükség nem kapcsolunk világítást. Tudatosítjuk gyermekeinkben, hogy ez is mind
a föld megóvása környezetünk védelmének érdekében történik.
2013 novemberében madárbarát óvoda lettünk. Udvarunk fáin elhelyeztünk madáretetőket,
itatókat, etetőket, fürdetőket, valamint odúkat.
Kis konyhakertet művelünk közösen és folyamatosan a gyermekekkel, megismertetjük velük
a növénytermesztés fontosságát, majd terméseinket betakarítva jóízűen falatozgatunk
belőlük.
A Pet palackokat, valamint a papírt folyamatosan gyűjtjük az óvodánkban, amit egy
vállalkozó elszállít tőlünk, ennek a bevételélt kirándulásra szoktuk költeni.
Egy alakalmommal az állatok világnapja alkalmából Pusztaottlakára látogattunk el, június
elején, gyermeknap alkalmából pedig Póstelekre kirándultunk. A belépő a pet palack
bevételéből került kifizetésre, az útiköltséget pedig a szülők állták. A környezeti programhoz
szorosan kapcsolódó jeles napokat mindig megünnepeljük, és tevékenységeket kapcsolunk

hozzájuk pl: takarítási világnap alkalmával mindig takarítást végzünk a csoportszobánkban és
az óvoda környezetében.
Állatok világnapján ellátogatunk, olyan helyszínekre ahol közelebbről megismerhetik az
állatokat pl: Pusztottlaka állatsimogató,
A víz világnapja alkalmával kísérleteket, vetélkedőket szervezünk a gyerekeknek.
Beszélgetünk a víz fontosságáról
A föld napja alkalmából fát ültetünk.
Minden Községi rendezvényen óvodánk részt vesz, Pl: Mindenki Karácsonya, Mobilitási nap,
Pogácsafesztivál
Az óvodába járó rászoruló gyermekeink a Pedagógiai Szakszolgálat keretében heti 2
alkalommal fejlesztő fogalakozáson, illetve logopédiai foglalkozáson vettek részt
Az óvodai nevelésünk kiegészül a következő tevékenységekkel:
-

Hit és vallásoktatás
Néptánc
Angol
Úszásoktatás

Hit és vallásoktatás
A hatályos törvény előírja az óvoda számára, hogy az érdekelt egyházi jogi személy által
szervezett fakultatív hit és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során működjön
együtt az egyházi jogi személlyel. Ennek az előírásnak eleget téve óvodánkban lehetőséget
biztosítunk a nevelési időn kívül, délután. Intézményünkben katolikus hitoktató látja el ezt a
feladatot.
Néptánc az óvodában
A Kaláris Alapfokú Művészeti Iskola táncoktatója tartja az óvodánkban a néptánc oktatást,
amely jó lehetőséget kínál a népi gyermekjátékdalok népzene, gyermekeknek szóló népzenei
alkotások segítségével megismertetni és megszerettetni a néphagyományt.
Angol nyelvoktatás
Heti ez alkalommal a nagycsoportban lehetőséget biztosítunk az angol nyelvvel való
ismerkedésre a Márki Sándor Általános Iskola által biztosított pedagógussal.
Úszásoktatás
A Polgármesteri hivatal buszaival tudjuk megvalósítani az úszásoktatást Gyulán a
várfürdőben heti egy alkalommal

2014/2015-ös óvodai programjaink

Szeptember 13.
Óvoda névadója, születésnapja
Szeptember 23.
Világtakarítási nap
Szeptember 29.
Mihály napi vásár
Október 6.
Állatok világnapja, Pusztaottlaka
Október 16
Közlekedési nap a rendőrség részvételével
Október 31.
Tök jó nap, játékos vetélkedők szülőkkel.
Novembertől minden hónap 3. Játékkuckó szülőkkel együtt.
csütörtök
December 5.
Mikulás ünnepség
December 18.
Karácsonyváró és adventi vásár az
óvodában
Február 6.
Néptánc félévzáró műsor
Február 13.
Farsang
Március 13.
Koszorúzás, ünneplés a szobornál
Március 23.
A víz világnapja
Április 3.
Húsvétváró
Április 18.
Szülők Bálja
Április 22.
Föld napja
Április 30.
Anyák napja
Május 11.
Madarak és fák világnapja
Május 19.
Apák napja
Május 29.
Évzáró, ballagás
Június 3.
Gyereknapi kirándulás
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Június 6.
Néptánc évzáró műsor
Június 19.
Családi nap

Gyermek és ifjúságvédelemi feladatok ellátása
A nemzeti köznevelésről szóló törvény kiemelt területként kezeli az intézményben folyó
gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátását.
2013 Szeptember 1 óta e feladatnak a megszervezését és ellátását az intézményvezető
felelősségi körébe sorolja.
A gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység a nevelőmunkánk szerves része, így feladat
minden óvodapedagógusnak.

Az óvodai nevelés országos Alapprogramja iránymutatást ad ahhoz, hogy intézményünk
pedagógiai programjában meghatározza az e témával kapcsolatos témáinkat és
lehetőségeinket, elsősorban a prevenció lehetőségeit, azaz a gyermek problémáinak minél
hamarabbi felismerését, és minél hatékonyabb kezelését és súlyossá válásuk megelőzését.
Az intézmény vezetője folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal.
Nyilvántartást vezet, a veszélyeztetet és hátrányos helyzetű gyermekekről.
Intézményünkben az elmúlt évben veszélyeztetet gyermek nincs,hátrányos helyzetű
gyermek 10fő ebből 8 fő halmozottan hátrányos helyzetű.

Az óvoda és a család kapcsolata
Az óvodai nevelés a családi nevelésre épít.
Az alapprogram valamint saját pedagógiai programunk alapján tiszteletben tartjuk, hogy az
óvodás korú gyermekek nevelésének elsődleges színtere a család.
Fontos feladatunk a szülőkkel, a családdal való jó kapcsolat kialakítása, ennek érdekében
mindent megteszünk. Közös programokat szervezünk. valamint a szülők számára az óvoda
mindig nyitott.
Ezek a közös együttlétek, tevékenykedések, ahol a szülő is részese az óvodai életnek, jó
alkalmat teremt arra, hogy megértsék és megismerjék az óvoda, és óvónő nevelési
törekvéseit,
Szülői értekezleten megismertetjük a szülőkkel a pedagógiai programunk lényeges elemeit,
valamint az óvoda belső szabályzatait (SZMSZ, házirend). Kiemelten figyelünk arra, hogy a
helyi program alapelveiről a játék, és mese, mint gyermeki létszükségletről, lényegesen
szóljunk.
A kapcsolattartás legszemélyesebb formája a családlátogatás, mely lehetőséget ad arra, hogy
az óvónő és a szülő kölcsönös bizalommal beszélgessenek a gyermek fejlődéséről.
Intézményünkben jól működő szülői munkaközösség dolgozik.
Az SZMK: 4 főből áll.
A kapcsolattartás és az együttműködés folyamatos az intézmény és az SZMK között.

Balesetvédelem
A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a gyermek testi épségének megóvásáról
való gondoskodás fontos feladata az óvoda dolgozóinak. Az óvodában biztosítani kell a
gyermek felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset megelőzés szempontjaira. Minden
óvodapedagógus a köznevelési törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a
rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket átadja.
Ezért
-

Minden nevelési év kezdetén, kirándulás előtt és egyéb esetekben szükség szerint
minden óvodai csoportban – gyermek életkorának megfelelően- ismertetni kell az
egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, és
az elvárható magtartásformát.

-

Ha a gyermeket baleset éri a vele foglakozó óvodapedagógus a gyermeket
elsősegélyben részesíti, szükség esetén orvoshoz viszi. A balesetről az óvodavezetőt, s
a szülőt értesíti.

-

Az óvodán kívül szervezett programok idején a csoportban dolgozó
óvodapedagógusok és a dajka kíséri a gyermekeket.
Kirándulások alkalmával nagyobb biztonság érdekében a gyermekcsoportot asz
óvodapedagógusok a dajka, és a szülők kísérik.

Az elmúlt időszakban, valamint a 2013/2014-es nevelési évben-óvodánkban jelentősebb
baleset nem történt.
A baleset veszélyes helyzeteket a fenntartó segítségével és közreműködésével
maradéktalanul megszüntettük. Az óvodánkat körülvevő drótkerítést nádszövettel
borították be.
A közeljövőben meg kell oldani az utcai ajtó biztonságosabb zárását, annak érdekében,
hogy a gyerekek ne tudják kinyitni azokat.
Az óvoda alkalmazottai egy nevelési évben legalább egyszer munka és tűzvédelmi
oktatásban vesznek részt.

Továbbképzés és önképzés

A nemzeti köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy a pedagógus 7 évenként legalább egy
alkalommal (120 óra időtartamban) a jogszabályban meghatározottak szerint
továbbképzésen vesz részt.
Óvodapedagógusaink nyitottak és igénylik a képzéseket és ennek érdekében a kínálkozó
alkalmakat ki is használják. Konferenciákon szervezett előadásokon lehetőségeinkhez képest
részt veszünk.
Óvodánkban az elmúlt időszakban IPR pályázat keretében 3 óvónő 30 órás kötelező
továbbképzésen vett részt.
Egy pedagógus teljesítette a 120 órás képzést (Rubás Jánosné)
-„Tanfelügyeleti szakértők felkészítése
továbbképzés” - 30 órás képzés

pedagógiai

szakmai

ellenőrzés-

blended

-„Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésére” – 30 órás
(e képzések TÁMOP-os)
-”Mesterpedagógusok felkészítése a tanfelügyelői, minősítési és egyéb szakértői feladatok
ellátására (tudás megújító továbbképzés)- a pedagógiai minőség szolgálatában

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait fogadják el a beszámolómat.

Kétegyháza 2015.10.08.

Tisztelettel : Rubás Jánosné
intézményvezető

