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1. Jogi háttér 

Intézményünk működését meghatározó jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI - rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 
- 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

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

- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 

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

- 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 

- Az emberi erőforrások minisztere 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelete a nevelési 
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 

- intézményünk Alapító Okirata 
- intézményünk Pedagógiai Programja 
- intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzata 
- intézményünk Házirendje 
- az intézmény működését meghatározó egyéb szabályzók. 

 
2. Intézményi adatok 

Intézmény neve:    Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde  

Čívska Materská Škola-Jasle „Zlatá Brána” 

Intézmény székhelye:   2519 Piliscsév, Jubileum tér 1. 

Elérhetőség:    Tel: 06/33-555-203 

     Email: ovoda@piliscsev.hu 

Intézmény OM azonosítója:  202517 

Intézmény fenntartója:  Piliscsév Község Önkormányzata 

     2519 Piliscsév, Béke u. 24. 
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Intézmény jellege:   többcélú intézmény, óvoda-bölcsőde 

Férőhelyek száma:   70 óvodai + 12 bölcsődei 

Csoportok száma:   3 óvodai + 1 bölcsődei 

3. Működési rend 

A nevelési év rendje  

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A szorgalmi időszak ideje: szeptember 1 
– május 31. Új gyermekek beíratására az Önkormányzat által meghatározott időpontban, 
általában április végén kerül sor. Új gyermekek befogadása szeptember 1-től folyamatos. 

Tervezett szünetek 

Téli zárva tartásunk terveinknek megfelelően alakult, 2017. december 27-től 2018. január 1-
ig. Nyári nagytakarítási, karbantartási szünetünk 2018. július 2-től július 27-ig volt 
betervezve, azonban a felújítási munkálatok elhúzódása miatt nem tudtunk nyitni 30-án, 
ahogy terveztük, emiatt rendkívüli szünet elrendelésére volt szükség további 2 hétig. Ez idő 
alatt gyermekeinket a leányvári óvodavezető segítő támogatásaként szóbeli megállapodás 
alapján intézményükben helyeztük el, biztosítva a szükséges számú saját óvodapedagógust. A 
kihelyezett ellátást 7 óvodás és 1 bölcsődés gyermek vette igénybe. 

A szülők tájékoztatása a szünetek időpontjáról minden esetben írásban, a törvényi 
előírásoknak megfelelően történt.  

Nevelés nélküli munkanapok felhasználása 

A nevelés nélküli munkanapokat nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek, továbbképzések, 
tanulmányi kirándulások céljából szervezzük. Évente 5 munkanap áll rendelkezésünkre, ebből 
a 2017/18-as nevelési évre 4 napot terveztünk, végül 3-at vettünk csak igénybe. A nevelés 
nélküli munkanapok idejéről a szülőket a jogszabályban előírt módon, min. 7 nappal 
korábban, írásban tájékoztatjuk.  

 

4. Helyzetelemzés 
 

4.1. Csoport és létszámadatok 

 Dátum Férőhely 
száma 

A 2017/2018 
nevelési évre 
jelentkezettek 
száma 

Felvételt 
nyert 
gyermekek 
száma 

Elutasított 
gyermekek 
száma 

Tényleges 
létszám 

Óvoda 2017.10.01. 70 12 12 0 62 
Bölcsőde 2017.10.01. 12 11 11 0 11 
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Csoport neve Korcsoport Csoport-
létszám 
2017.10.01
-én 

Csoport-
létszám 
2018.08.31-
én 

Csoportban dolgozók neve 

Maci óvodai 
csoport 

Nagycsoport 18 17 Teberi Ágnes 
Juhászné Somogyi Éva Anikó 
Kovács Luca Csenge 
Vojczek Orsolya 

Pillangó óvodai 
csoport 

Vegyes 
csoport 

23 22 Bartolen Istvánné 
Vogyeraczki Mária 
Mudra Magdolna 

Süni óvodai 
csoport 

Kicsi-pici 
csoport 

21 23 Hertlik-Zsalezsák Anna Noémi 
Chmelik Mária Kitti 
Fenyő Imréné 

Ficánka 
bölcsődei 
csoport 

Bölcsőde 11 8 Mácsai Andrásné 
Mihovné Bor Ilona 
Knáb Gáborné 

 

Csoport  Létszám 
2017.10.
01. 

Lányok 
száma 

Fiúk 
száma 

Veszélyez
-tetett gy. 

HH 
gy. 

HHH 
gy. 

BTM 
gy. 

SNI gy. 

Maci 18 8 10 0 0 0 0 1 
Pillangó 23 14 9 0 0 0 0 1 
Süni 21 11 10 0 0 0 0 0 
Ficánka 11 4 7 0 0 0 0 0 
Összesen: 62+11 33+4 29+7 0 0 0 0 2 
 

18 nagycsoportos korú gyermekünk közül 15-en lettek iskolaérettek a nevelési év végére, így 
2018. szeptember 1-én megkezdték iskolai tanulmányaikat: 12-en a Piliscsévi Általános 
Iskolában, 2-en Dorogon, 1 fő SNI-s gyermekünk pedig a Szakértői bizottság által kijelölt 
fejlesztő intézményben. 3 gyermek további egy nevelési évig óvodánkban marad: közülük 2 
gyermek a szülő és óvodapedagógus egybehangzó javaslata alapján, 1 fő SNI-s gyermek 
pedig a Szakértői bizottság javaslata szerint.  

Étkező gyermekek az óvodában (2017.10.01.) 

 Összlétszám Étkező gy. Nem étkező 
gy. 

Támogatás szerint 
Nem támogatott 100% támogatott 

Óvoda 62 62 0 15 47 
Bölcsőde 11 11 0 2 9 
 

Fejlesztésben részesülő gyermekek száma (2017.10.01.) 

Logopédia SNI ellátás  
logopédia 

SNI ellátás 
fejlesztőpedagógia  

SNI ellátás 
mozgásfejlesztés 

8 gyermek 1 gyermek (heti 2 óra) 
1 gyermek (heti 1 óra) 

2 gyermek (heti 2-2 
óra) 

1 gyermek (heti 1 óra) 
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SNI-s gyermekeink nevelése integráltan történik intézményünkben. A szakértői véleményben 
kijelölt egyéni fejlesztésük intézményünkben valósul meg, az Önkormányzat által megbízott 
és fizetett utazó gyógypedagógusok által. 

Minden óvodás gyermekünk nemzetiségi nevelésben részesül. 

Nevelési időn kívüli tevékenységek:  

- Judo 
- Hittan 
- Zenés torna 
- Foci 
- Sakk 

 
4.2.  Tárgyi feltételek 

 Erősségek Gyengeségek 
Épület Könnyen megközelíthető, 

akadálymentesített, zöld 
környezetben elhelyezkedő, 
biztonságos, napelemekkel 
felszerelt, gazdaságos 

Folyamatos karbantartást, 
felújítást igényel, 
szennyvízcsatorna hálózat 
elöregedett 

Helyiségek Tágas, világos, külön bejáratú, 
saját öltözővel és mosdóval 
rendelkező csoportszobák, 
tornaszoba, sószoba, fejlesztő 
szoba, kiszolgáló helyiségek 
biztosítottak  

Nyílászárók egy része, valamint 
a csoportszobák padlózata 
cserére szorul, benti fa ajtók 
mázolása szükséges 

Berendezési tárgyak Csoportszobák, öltözők bútorzata 
korszerű, színes, ebédlő és 
tálalókonyha új bútorzattal 
ellátott, ipari mosogatógép 

Irodai bútorzat elöregedett, 
felnőtt öltözőben zárható 
öltözőszekrények beszerzése 
szükséges 

Eszközellátottság Biztosított  Elhasználódottak, folyamatos 
pótlásra szorulnak 

Udvar Hatalmas zöld terület, kresz 
udvar, biztonságos járda, árnyékos 
és napos rész, füves és szilárd 
útburkolatú terület, új mászóvár és 
kétkaros lengőhinta 

Kerítése cserére szorul, 
elhasználódott, folyamatos 
felújítást igénylő csúszda és 
babaházak, elöregedett fák   

 

Infrastruktúra 

Az elmúlt évek folyamatos önkormányzati beruházásainak köszönhetően mára az épület külső 
nyílászáróinak a nagy része jól záródó, műanyag nyílászáróra lett cserélve. A múlt évben az 
épületet körülvevő járda is megújult. A tágas és világos, saját öltözővel, mosdóval és külön 
bejárattal ellátott csoportszobák, tágas ebédlő, megfelelő méretű és számú kiszolgáló 
helyiségek, tornaszoba, sószoba, valamint az idei nyáron kialakított fejlesztőszoba által 
intézményünk egyedülálló adottságokkal rendelkezik a környéken!  
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Az Önkormányzat idei beruházása kapcsán az épület teljes elektronikai hálózata megújult, az 
elöregedett, veszélyes alumínium vezetékeket biztonságosra cserélték, teljesen új 
villanyóraszekrényt és korszerű led lámpatesteket kapott az intézmény. A mennyezet állandó 
repedését gipszkarton álmennyezet kialakításával orvosolták, ezzel egyidejűleg a mennyezeti 
hőszigetelés is megvalósult. A beruházás a teljes intézmény belső festésével zárult. A 
munkálatokra az Önkormányzat 15 millió Forintot tervezett be saját költségvetéséből. 

A felújítás lehetőséget teremtett arra is, hogy az összes csoportszobában elérhető legyen a 
vezetékes internet, mely segíti a pedagógust abban, hogy éljen az Információs és 
Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségeivel, hiszen ez ma már elvárás a 
pedagógusokkal szemben!  

Épületünk energiaellátása a korábbi napelemes beruházásnak köszönhetően önellátó, a teljes 
áramfogyasztást fedezi a napelemes rendszer, sőt többet is, egy rész minden évben elvész. A 
nyáron kiépített új energiatakarékos led lámpákkal előfordulhat, hogy további felesleg 
keletkezik, ezért véleményem szerint érdemes lenne átgondolni, hogy milyen költséggel és 
megtérülési idővel járna az, ha a jelenlegi gázfűtésre elektronikusan rásegítenénk.  

Udvarunk fái hatalmasra nőttek, sajnos sok közülük elöregedett, a hó súlya alatt és az erősebb 
szelek következtében a korhadt ágak rendszeresen letörtek. A balesetveszély miatt 
Önkormányzatunk segítségét kértük, akik anyagi fedezetet biztosítottak arra, hogy 
felmérethessük, mely fáink jelenthetnek veszélyt és azokat kivágathassuk. A jövőben 
szeretnénk pótolni az elvesztett fákat, hogy növelhessük az árnyékos területet.  

Fejlesztendő terület: 

Az épület szennyvízhálózata elöregedett, sok helyen nincs megfelelő lejtés, nincs 
folyásmeder, átnőtték a gyökerek a betoncsöveket, emiatt gyakran küzdünk dugulással. 
Ígéretet kaptunk az Önkormányzattól a szennyvízhálózat cseréjére a közeljövőben.  

Az épület egyik szárnyának ablakai elöregedtek, rosszul záródnak, nehezen nyílnak, valamint 
a felülvilágító régi faablakoknál gyakran előfordul beázás, ezért ezek cserére szorulnak. A 
csoportszobák padlója nagyon régi, pvc padló, több helyen feljött már, így alákerül a 
nedvesség, ami miatt dohosodik, reméljük nemsokára sikerül olyan pályázati forrást 
találnunk, amelyből megoldható lenne a csoportszobákban műgyanta padlóburkolat 
kialakítása, akár több ütemben.  

Eszközellátottság 

A csoportszobák és gyermeköltözők bútorzata korszerű, színes, jó állapotú. A 
gyermekasztalok és székek cseréje már megtörtént, minden csoportszobában és az ebédlőben 
is elegendő asztal és szék van. Tálalókonyhánk bútorzata nagyon elavult volt, az ebédlőnkben 
pedig nem voltak szekrények, ezáltal a mosogatás és az edények tárolása helyileg távol volt 
egymástól, ez mindennap többszöri logisztikát jelentett. A konyhai folyamatok 
hatékonyságának növelése érdekében új konyhai tálalószekrények beszerzésére volt szükség. 
Ebben a helyzetben Szép Zoltán, helyi vállalkozó, a Bútorg Kft. ügyvezető-tulajdonosa sietett 
segítségünkre, aki meghallgatta elképzeléseinket, majd terveink alapján (mindössze néhány 
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napon belül és teljesen térítésmentesen!!!) legyártotta, leszállította és felajánlotta nekünk az új 
ebédlői tálalószekrényeket, a tálalókonyhába az új konyhabútort, valamint fejlesztőszobánkba 
2 új gyerekasztalt is. Nagyon köszönjük felajánlását ezennel is! 

Fából készült udvari játszóeszközeink öregek, a karbantartás, festés ellenére is korhadnak, 
elhasználódnak, cseréjük rendkívül költséges, erre sajnos költségvetésünk nem ad lehetőséget. 
Az elmúlt években szülői felajánlásból (a Szülői Munkaközösség által szervezett éves 
jótékonysági bálok bevételeiből) bővítettük udvari játszóeszközeinket: 2016 nyarán kétkarú 
lengőhintát vettünk, 2017 nyarán udvari kéttornyos mászóvárat, melyet ezúttal is köszönünk! 
Ősszel felülvizsgáltatjuk udvari játszóeszközeinket, hogy megfelelnek e az egyre szigorodó 
szabályozásnak és elvégeztessük az esetlegesen szükséges javításokat.  

Irodai számítógépünket az év folyamán le kellett cserélnünk, nem lett volna gazdaságos a 
javítása, így az iroda egy laptoppal bővült. A fejlesztő szobába nemsokára megérkezik a 2018 
évi szülői felajánlásból és pályázatból finanszírozott interaktív tábla, ezáltal IKT 
lehetőségeink is szélesednek. Elhasználódásuk miatt folyamatos eszközbeszerzésre van 
szükség. 

Konyhai eszközeink egy ipari mosogatógéppel bővültek, szintén Önkormányzatunknak 
köszönhetően, ezáltal jelentősen megkönnyítve és gyorsítva a konyhai munkát. 

Sószobánk szeptembertől új helyiségbe kerül, a sófal és a sóhomokozó átköltöztetése 
hatalmas munkával járt, melyet Malárik Zoltán és kollégái végeztek el önként és 
térítésmentesen intézményünkben. Nagyon köszönöm felajánlásukat ezennel is! 

Fejlesztendő terület: 

Legutóbbi ÁNTSZ ellenőrzésünk kapcsán került előtérbe, hogy felnőtt öltözőnk bútorzata 
hiányos, székekből és fogasokból áll, nincsenek zárható öltözőszekrények minden 
dolgozónak, ezek beszerzése mihamarabb szükséges. 

Csoportszobai textíliáink kiegészítésre, pótlásra szorulnak (függönyök, szőnyegek, 
törölközők).  

Fejlesztő szobánkba gyerekszékek beszerzése, a hideg kőpadló és a csempés fal burkolása 
szükséges! 

 

4.3.  A feladatellátás személyi feltételei  

Szak-
feladat 

Alkalmazottak Fő Vezetői beosztás szerint Gyed/
gyes Intézményvezető Intézményvezető 

helyettes 
Munka-
közösség 

vezető 

Óvodai 

Óvodapedagógus 7 1 1 1 1 
Pedagógiai 
asszisztens 

1 
Nevelőmunkát segítő alkalmazottak 

0 

Dajka  3 0 
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Bölcsődei 
Kisgyermeknevelő 2  0 
Dajka 1 Nevelőmunkát segítő alkalmazott 0 
Technikai kisegítő 1  0 

 

Gyeden lévő gyakornok óvodapedagógusunk (Wágner Judit) helyére szerződéssel 
alkalmaztunk 1 fő gyakornok óvodapedagógust (Chmelik Mária Kitti) 2017. augusztusától. 
Gyakornokunk bekerült a 2019-es minősítési tervbe, mentorpedagógusunk (Vogyeraczki 
Mária) segíti munkáját.  

Ipari mosogatógépünk beüzemelésével a dajkák konyhai kisegítő személyzet hiányában 
könnyebben és gyorsabban végeznek a konyhai feladatokkal, így több idejük marad az egyéb 
teendőkre (tálalás, takarítás, óvoda környékének rendben tartása). 

Fejlesztendő terület: 

Nagy segítségünkre lenne egy karbantartó, aki részmunkaidőben elérhető lenne intézményünk 
számára kisebb javítási, karbantartási munkák (szerelés, fűnyírás, kertrendezés, fűtésrendszer 
feltöltése, kisebb asztalos munkák…stb) elvégzésére, mert ezekre nem gazdaságos és nem is 
szükséges szakembert hívni, viszont önkéntes szülőket, vagy óvodai dolgozók hozzátartozóit 
sem tudjuk állandó jelleggel igénybe venni.  

Munkarend, munkaidő 

Minden dolgozó munkaideje heti 40 óra. Az óvodapedagógusok csoportban eltöltött 
munkaideje heti 32 óra, a kisgyermeknevelőké heti 35 óra. A fennmaradó időt a 
tevékenységekre való felkészülés, értekezletek, óvodán kívüli programok, helyettesítés teszi 
ki. Az óvodavezető kötelező óraszáma gyermekcsoportban heti 10 óra. A vezető helyettes 24 
órát tölt gyermekcsoportban, 8 órában pedig a helyettesi feladatait látja el. Pedagógiai 
asszisztensünk ebben a nevelési évben a Maci csoportban segítette a gyermekek nevelését. 

4.3.1. Tanulmányok, továbbképzések  

A nevelési év folyamán figyelemmel kísérjük és keressük a továbbképzési lehetőségeket, 
előtérbe helyezve a környékben szervezett ingyenes képzéseket. Kiemelt fontosságúnak 
tartjuk a nemzetiségi lehetőségeket, szakmai kapcsolattartást szlovák nemzetiségi 
intézményekkel.  

Juhászné Somogyi Éva Anikó intézményvezető havonta 1 alkalommal óvodavezetői 
értekezleten vesz részt, ahol a környék óvodavezetőivel együtt megtárgyalják az óvodákat 
érintő kérdéseket, jogszabályváltozásokat, vezetői feladatokat. Ezeknek a megbeszéléseknek a 
helye minden alkalommal másik óvoda, ezáltal lehetőség adódik a környékbeli óvodák 
megtekintésére. Az értekezleteket óvodai szakértő, szaktanácsadó képesítésű óvodavezető 
vezeti.  

Juhászné Somogyi Éva Anikó intézményvezető 2018. január 27-én a Kodolányi János 
Főiskolán Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú 4 féléves továbbképzési 
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szakán, kiváló minősítéssel Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakképzettséget 
szerzett.  

Továbbképzések, konferenciák, melyeken részt vettünk: 

Megnevezése Időpontja Résztvevő 

Tanévnyitó konferencia Esztergom 2017.09. Juhászné Somogyi Éva Anikó 

 
„A mozgás kiemelt szerepe a gyermekek 
fejlődésében, az óvodai hátránycsökkentésben, 
a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba” 
– Esztergom (30órás) 
 

2017.09.20-
09.22. 

Hertlik-Zsalezsák Anna Noémi 
Teberi Ágnes 

„Metodicko-vzdelávací program pre učiteľov 
materských slovenských národnostných škôl v 
Maďarsku” - Bratislava (16órás) 

2017.09.28-
09.30. 

Vogyeraczki Mária 

„Prierezové témy v edukačnom procese so 
zameraním na didaktiku vyučovania 
slovenčiny” – Budapest (10órás) 

2017.11.10. 
Juhászné Somogyi Éva Anikó 
Bartolen Istvánné 
Chmelik Mária Kitti 

„Kreatív kisgyermeknevelő, kreatív 
kisgyermek”  
– Budapest (30 órás) 

2017.11.27-
11.29. 
2018.03.13-
03.14. 

Mihovné Bor Ilona 
 
Mácsai Andrásné 

„Intézményvezetők felkészítése az intézményi 
önértékelésre és a tanfelügyeleti ellenőrzéshez 
kapcsolódó feladatok ellátására” – Budapest 
(10 órás) 

2018.01.30. 
Juhászné Somogyi Éva Anikó 
 

 
 

5. Jogszerű működés biztosítása, a vezető feladatai 

 TANÜGYIGAZGATÁS PEDAGÓGIA GAZDÁLKODÁS MUNKAÜGYI 
FELADATOK 

 
RENDSZERESEN 
ISMÉTLŐDŐ 
FELADATOK 
 
(havonta) 
 

 
Felvételi-mulasztási 
naplók, csoportnaplók 
ellenőrzése 
Helyettesítések 
ellenőrzése 
Gyermekvédelem 
étkezési kedvezmények 
megállapítása 

 
Csoportok 
tevékenységének 
ellenőrzése – értékelés 
Gyermekvédelmi 
felelős beszámoltatása 
Ellenőrzés, értékelés 
Értekezletek 
Munkaközösségi 
munka tervezése, 
beszámoltatás 

 
Bizonylatok 
ellenőrzése 
Munkából való 
távolmaradás 
Utazási költség 
Hó végi elszámolás 
Bérek 
Étkezési díjak 
beszedése, 
nyilvántartása 
Távolmaradások 
 

 
Jelenléti ívek 
ellenőrzése 
Munkaidő 
kihasználásának 
ellenőrzése 
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IDŐSZAKOS 
FELADATOK 
 
 
 
 
 
 

 
Előjegyzési napló 
vezetése 
Óvodai szakvélemények 
elkészítése 
Gyerekfelvétel 
Beiskolázás 
 

 
Nevelési értekezletek 
előkészítése 
Éves terv elkészítése – 
értékelése 
Beszámoló elkészítése 
Vezetői ellenőrzési 
terv 
Kapcsolattartás a SZK-
val 
Kapcsolattartás az 
iskolával  
Szakmai 
továbbképzések 
figyelemmel kísérése  
Ped. éves munkaterv és 
értékelése 
Nevelői értekezletre 
való felkészülés 
 

 
Költségvetés 
elkészítése 
Normatíva igénylése 
Leltározás, beszámoló 
Eszközbeszerzés 
Fűtés beüzemeltetése 

 
Eü. könyvek 
ellenőrzése 
Munka-, tűz- és 
balesetvédelmi 
oktatás 
Munkaszerződések 
ellenőrzése 
Munkaszerződések 
megírása 
Személyi anyag 
naprakész vezetése 

 
ALKALMI 
FELADATOK 
 
 
 
 
 
 

 
SZMSZ, PP, 
HÁZIREND 

 
Szakmai bemutatók 
szervezése 
Házirend átdolgozása 
Panaszok kivizsgálása 
Ünnepekre való 
ráhangolódás 
 

 
Adományok, 
alapítványok 
Buszkirándulás 
megszervezése 
Közösségformálás – 
farsang, szülői bál 

 
Munkaköri 
leírások 
aktualizálása 
Pályázat kiírása új 
dolgozók 
felvételére 
 

 
VÁRATLAN 
ESEMÉNYEK 
 
 
 
 

 
Gyermekek távozása az 
óvodából 
Rendszeres óvodába járás 
ellenőrzése 
Szakértői vizsgálat kérése 
 

 
Konferenciák, 
értekezleteken való 
részvétel 
Nem tervezett 
események szervezése 

 
Meghibásodások 
korrigálása 

 
Új dolgozó 
felvétele, régi 
dolgozó távozása 
Helyettesítések 
megszervezése 
GYED-Gyes 
 

 

6. Intézményünk kapcsolatrendszere 

Külső kapcsolatrendszer 

Szülőkkel való együttműködésünk nagyon jó, napi kapcsolatban állunk, az esetleges 
véleménykülönbségeket eredményesen tudjuk kezelni. Szülői Munkaközösségünk nagyon 
aktív, szorgalmuk és lelkesedésük évről évre nagyban hozzájárul jótékonysági báljaink 
jelentős bevételéhez. A szülőket bevonjuk óvodai életünkbe: lehetőséget biztosítunk nyílt 
napok keretében a napi tevékenységünkbe való betekintésre, kiemelt ünnepeink előtt közös 
barkácsolást szervezünk (karácsonyváró és húsvétváró kézműves délutánok) minden 
csoportban. A gyermekek farsangi bálját szombati napra szervezzük, hogy a szülők, 
nagyszülők, testvérek is részt tudjanak venni a rendezvényen. Anyák napi műsorunkra is az 
egész családot várjuk, ezért idén rendhagyó módon azt egy családi délutánnal kötöttük egybe, 
ahol együtt kirándultak és piknikeztek a családok és az óvoda dolgozói. A beszoktatási 
időszakban óvodapedagógusaink és kisgyermeknevelőink családlátogatásokat szerveznek. A 
szülői értekezleteken az egyoldalú tájékoztatáson túl várjuk és megválaszoljuk a szülők 



 
 

É v e s  b e s z á m o l ó  2 0 1 7 / 2 0 1 8 .  
 

Oldal 11 

észrevételeit, kérdéseit. Félévente megtartott fogadó óráink részvétele magas, itt részletesen 
be tudunk számolni a gyermek óvodai életéről és betekintést engedünk a gyermekről vezetett 
dokumentumokba is. Eseményeinkről a szülőket elsősorban faliújságainkon keresztül 
értesítjük, de nagy segítségünkre van a kapcsolattartásban a közösségi háló, zárt 
csoportjainkban is informálni tudunk.  

A Piliscsévi Általános Iskolával szoros kapcsolatot ápolunk. Nagycsoportosainkkal 
rendszeresen részt veszünk „Iskolanyitogató” programjaikon. Az iskolásokat meghívjuk saját 
programjainkra, pl. Márton napi lámpás felvonulás. Az iskola igazgatónője részt vesz 
beiskolázással kapcsolatos szülői értekezleteinken. A szeptemberben első osztályosokat 
fogadó tanító néni a nagycsoportosokat több alkalommal meglátogatja az óvodában és 
megnézi a gyermekek ballagó műsorát az óvodai évzárón. Az iskolai tanévnyitóra és az első 
osztályosok nyílt napjára ellátogat a gyermekek volt óvó nénije és az óvodavezető.  

Önkormányzatunkkal való kapcsolatunk is napi szintű. Óvodásaink műsorukkal színesítik a 
községi rendezvényeket, melyeken dolgozóink is részt vesznek, a polgármester asszony pedig 
jelenlétével megtiszteli óvodai programjainkat. Az óvodavezető részt vesz az önkormányzati 
munkaértekezleteken, és folyamatosan beszámol az óvoda életéről. Önkormányzatunk, mint 
fenntartónk szívén viseli óvodánk sorsát, rendszeresen anyagilag is támogatja törekvéseinket, 
ez az idei felújítás kapcsán igencsak bebizonyosodott. 

A Piliscsévi Szlovák Önkormányzattal is tartjuk a kapcsolatot, nemzetiségi műsorral 
gazdagítjuk rendezvényeiket, gyermekeinkkel látogatjuk a Tájházat, az önkormányzat 
képviselőit meghívjuk saját programjainkra, melyeket anyagilag is támogatnak, amit nagyon 
köszönünk.  

Egészségügyi szűrések folyamatosan működnek intézményünkben, az egészségügyi 
intézményekkel jó a kapcsolatunk. Az egyetlen nehézséget a gyermekek fogászati szűrése 
okozza, mely többszöri kérésünk ellenére sem valósult meg az elmúlt évben.  

A Gyermekjóléti Szolgálattal állandó kapcsolatban vagyunk, mivel intézményünkben látják el 
kihelyezett feladataikat. Szerencsére az elmúlt évben nem volt szükségünk a segítségünkre, 
nem kellett élnünk a gyermekvédelmi jelzőrendszeri lehetőséggel.  

A Pedagógiai Szakszolgálattal is kapcsolatot tartunk. Logopédusuk intézményünkben végzi 
fejlesztő tevékenységét. Részt veszünk a Szakszolgálat által rendezett értekezleteken. 
Rendszeresen kérjük szakvéleményüket, ha gyermekeinknél fejlődési elmaradás gyanúját 
észleljük, vagy egyéb problémát tapasztalunk.  

A környékbeli óvodákkal is kapcsolatban állunk, elsősorban intézményvezetőik által. Idén 
nyáron azonban lehetőségünk adódott közelebbről is megismernünk a szomszédos település, 
Leányvár óvodáját, mely szorult helyzetünkben befogadott bennünket két hétre. Köszönjük 
szépen Leányvár község polgármesterének, dr. Hanzelik Gábornak és az óvodavezetőnek 
Szakmár Krisztinának a segítséget, nagyon jól éreztük magunkat náluk.  
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7. Eseményeink  

Tervezett programjaink 

A nevelési évet alkalmazotti és szülői értekezlettel nyitottuk meg, ahol ismertettük 
Házirendünket, s az évre tervezett eseményeinket.  Az összevont szülői értekezletet követően 
csoportonkénti szülőit tartottunk, ahol megválasztottuk vagy megerősítettük tisztségükben a 
szülői munkaközösségi tagokat. A szülői értekezletet megelőzően Kovácsné Hertlik Éva 
logopédus tájékoztatta a kiscsoportos szülőket a 3 évesek kötelező beszédszűréséről.  

Nagycsoportosaink részt vettek a Csévi Szüreti Mulatságon. Büszkén vonultak a zenés 
menetben, egészen a Pincefaluig, ahol a színpadon adták elő kis műsorukat, melyet a 
nézőközönség hatalmas tapssal jutalmazott. 

Októberben Maci csoportosaink a Művelődési Házban léptek fel az Önkormányzat által 
szervezett Idősek napi rendezvényen.  Ünneplő ruhába öltözve, csillogó szemmel 
köszöntötték falunk szép korú lakosait, akik örömmel fogadták előadásukat. 

Az ősz folyamán nagycsoportosaink az általános iskolások meghívására a Pincefaluba 
kirándultak, ahol akadályversenyen mérhették össze ügyességüket az iskolásokkal. A 
sorversenyek után jöhetett a túra legjobb része, a piknikezés. Zsíros kenyérrel és teával 
vendégeltek meg minket a tanító nénik és az iskolás szülők.  

Márton napi lámpás felvonulásunkon végre az időjárás is kegyes volt hozzánk. Kellemes 
időben adhattuk elő kis műsorunkat, meglepetésünkre óvodánk legkisebbjei is bátran álltak ki 
a nézőközönség elé. A program az egész települést megmozgatta, hatalmas tömeg sétált 
lámpásokkal a Művelődési Ház felé, ahol jó hangulatban fogyott el a tea és a zsíros kenyér. 

December 4-én délelőtt ellátogatott hozzánk a Mikulás, minden csoportszobában izgatottan 
várták őt a gyerekek, a bölcsisektől a nagycsoportosokig. Néhányan félve, míg mások 
határozottan és bátran vették át csomagjaikat a Télapótól, akinek dalokkal és versikékkel 
köszöntük meg a látogatást. Délután folytatódott a meglepetések sora, alvás után a 
tornaszobában várt minket a Portéka Színház és kedves ünnepi műsoruk.  

December közepén karácsonyváró kézműves délutánjainkra vártuk a szülőket minden 
csoportban. A gyerekek rövid karácsonyi műsora után az asztalokhoz vártuk az anyukákat és 
apukákat, hogy különböző ablakdíszeket, kopogtatókat, vagy más karácsonyi dekorációkat 
készíthessünk.  

Karácsonyi ünnepségünket december 15-én délelőtt, szűk körben tartottuk, néhány meghívott 
vendég és az óvoda gyermekei, dolgozói körében, meghitten. Az ünnepre a nagycsoportosok 
készültek megható műsorral, de minden óvodai csoportnak jutott hely az ebédlőben rögtönzött 
színpadon. 

A harmadik adventi gyertyagyújtással egybekötött Falukarácsonyi műsort Pillangó 
csoportosaink műsora színesítette. A kis-középső csoportos lányok fehér ruhába öltözve a régi 
„Koleda” (kántálás) népszokást idézték fel a Tájház udvarán. Ruházatuk, szlovák és magyar 
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nyelvű dalaik hűen tükrözték a mára elfeledett hagyományt, amikor karácsony előtt a 
gyermekek házról házra jártak és az ablakok alatt énekelve kívántak békés ünnepeket.  

Február 10-én, szombaton került sor óvodánk-bölcsődénk Farsangi báljára, melyet idén is a 
Szilvás utcai táncházban rendezhettünk meg. Igazi farsangi forgatag volt ezen a délutánon: kis 
műsorral bemutatkoztak a Kata-táncra járó gyerekek, volt jelmezes felvonulás, 
csillámtetoválás, fotósarok, kalap és maszk készítés, színező sarok és Berkesi Alex zenés 
meseelőadását is megtekinthettük. A programokat és a büfét a szülők szponzorálták, a büfé 
bevételét az interaktív tábla megvásárlására fordítjuk. 

Februárban nem csak a gyerekek szórakozhattak jelmezben, hanem a felnőttek is. 
Jótékonysági Retrodiscónknak nagy sikere volt, dj Böri zenéi mindenkit megmozgattak. Volt 
jelmezverseny, meglepetés produkció az óvoda dolgozóitól és tombolahúzás is értékes 
nyereményekkel.   

A tél folyamán ellátogatott hozzánk a Blue-Dent Preventív Fogászat dentálhigiénikusa, 
Waldinger Renáta, hogy a középső és nagycsoportos gyermekeinknek játékos előadást tartson 
a helyes fogápolásról. A gyerekek óriás fogkefe és fogsor segítségével elsajátították a 
fogmosás helyes technikáját, majd saját fogaikon is gyakorolták azt. A lepedékfestő tabletta 
megmutatta, mennyire alaposak.  

Március 9-én részt vettünk a községünkben régóta hagyománynak számító téltemető 
szertartáson, a Moréna ünnepen. Pillangó és Maci csoportos lányaink népviseletbe öltözve 
kísérték a Moréna babát az iskola udvarára, ahol vidáman táncolva és sikongatva segítettek 
elűzni a telet. 

Március 14-én délelőtt megemlékeztünk az 1848-as forradalom és szabadságharc 
évfordulójáról. A gyerekekkel közösen elkészített nemzeti színű zászlókkal, virágokkal, kis 
huszárokkal sétáltunk le falunk emlékművéhez, ahol dalokkal, mondókákkal tisztelegtünk 
hőseink emléke előtt. 

Március végén néhány orvostanhallgató látogatott intézményünkbe, hogy bemutathassák a 
pályát a gyerekeknek, amire készülnek. A diákok kis csoportokban beszélgettek a gyerekekkel 
testünkről, szerveinkről és azok funkcióiról, valamint „gyógyították” az otthonról hozott 
plüssöket. 

Húsvét előtt nagycsoportosaink részt vettek az iskolások által szervezett Húsvétváró 
programon a focipályán, ahol próbára tehették magukat a különböző ügyességi feladatok, 
sorversenyek által. Tojással egyensúlyoztak, karikába céloztak, kapura lőttek, majd 
papírtojásokat kerestek a fűben, amit csokitojásra váltottak.  

A jó idő beköszöntével több óvodán kívüli programot valósítottunk meg: jártunk a dorogi 
Balaya játszóházban, a Budakeszi Vadasparkban, a Veresegyházi Medveotthonban, a 
budapesti Minipoliszban és több alkalommal ellátogattunk Pincefalunkba is.  
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A rengeteg program és a Művelődési Ház tervezett felújítási munkálatai miatt 
nevelőtestületünk úgy döntött, hogy idén a korábban Tavaszváró majd Aranykapu-színházra 
átnevezett műsoros délelőttünket nem rendezi meg.  

Május elején rendhagyó módon ünnepeltük az édesanyákat. Családi nap keretében a Kelemen 
Majorságba invitáltuk a családokat, ahol kis ünnepi műsorunk és ajándékaink átadását 
követően lehetőség nyílt beszélgetni, piknikezni, focizni és állatokat simogatni is. Hatalmas 
élménnyel gazdagodtunk, köszönjük szépen a Majorság tulajdonosainak a lehetőséget! 

Tavasszal nyílt napra invitáltuk az óvodáztatás előtt álló és már óvodás gyerekekkel 
rendelkező szülőket.  

A községi egészséghét idején ellátogatott óvodánkba dr. Kelemen Rita, aki játékos előadást 
tartott a gyerekeknek az egészséges életmódról, a helyes táplálkozásról, a rendszeres 
tisztálkodás és mozgás fontosságáról. Köszönjük a doktornőnek az izgalmas programot és a 
rengeteg gyümölcsöt, mellyel megajándékozta gyermekeinknek.  

Május végén részt vettünk az Önkormányzat nagy sikerű gyereknapi programján. A gyerekek 
nagyon élvezték az ingyenes ugráló várakat, a vízi csúszdát és a kamugipszelést is. 

Június első szombatján nagycsoportosaink ballagó műsorával búcsúztattuk a nevelési évet.  

Egyéb eseményeink 

Ősszel ellenőrzést tartott intézményünkben a Katasztrófavédelem. Ellenőrizték többek között 
tűzvédelmi szabályzatunkat, tűzriadó tervünket, menekülési útvonalunk térképét és 
kihelyezett jelzéseit, tűzoltó készülékeink érvényességét. Az ellenőrzés során mindent 
rendben találtak és dicséretet kaptunk arra vonatkozólag, hogy tűzvédelmi szakemberünk 
remek munkát végzett, szabályzataink nagyon igényesek és részletesek. 

A nevelési év folyamán több alkalommal végzett szúrópróbaszerű ellenőrzést nálunk a 
Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya, vizsgálták óvodánk tisztaságát, ellenőrizték 
tisztítószereinket, a takarítási naplókat, kockázatértékelési és legionella szabályzatunkat. Az 
ellenőrzés során mindent rendben találtak. 

Ellenőrzést végzett nálunk a NÉBIH is, tálalókonyhánkat és a HACCP előírások betartását 
vizsgálták, valamint ellenőrizték dolgozóink egészségügyi vizsgálatainak érvényességét. Nem 
találtak problémát a vizsgálat során. 

A Pedagógus Oktatási Központ szaktanácsadója is látogatást tett nálunk 2 alkalommal. Két, 
minősítés előtt álló óvodapedagógusunk munkáját véleményezte, a megtekintett foglalkozás 
és a kapcsolódó dokumentumok alapján. Jó tanácsokkal látta el kollégáinkat és önbizalmukat 
is erősítette a sok pozitív szakmai megerősítéssel. 

8. Összegzés 

Tartalmas és izgalmas nevelési évet tudunk magunk mögött. Gyermekeink sokat okosodtak, 
ügyesedtek, erről számos alkalommal adtak tanúbizonyságot, saját szervezésű vagy községi 
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rendezvényeink alkalmával. Rengeteg helyre ellátogattunk velük, sok-sok élménnyel 
gazdagítottuk őket. Biztosak vagyunk benne, hogy kirepülő nagycsoportosaink az iskolában is 
megállják a helyüket. 

A nyári felújítás kapcsán köszönettel tartozom az Önkormányzatnak, amiért anyagilag 
lehetővé tették azt, az intézményünkbe járó gyerekeknek és szüleiknek, amiért türelemmel és 
rugalmasan kezelték a felújítással járó kellemetlenségeket, és intézményünk dolgozóinak a 
rengeteg plusz munkáért. Minden alkalmazottunk tette a dolgát, és nem csak azt, hanem ami 
éppen adódott, legyen az takarítás, lambéria csiszolás vagy épp festés.  

Köszönöm továbbá mindazoknak, akik intézményünket a nevelési év folyamán támogatták, 
egy-egy rendezvényhelyszín felajánlásával, bútorok felajánlásával, anyagilag vagy saját 
önkéntes munkájuk folytán. 

 

Piliscsév, 2018. szeptember 15.  

 

Juhászné Somogyi Éva Anikó 

intézményvezető 

 

Mellékletek:  

1. Logopédus éves beszámolója  
2. Szlovák Munkaközösség éves beszámolója 
3. Csoportjaink éves beszámolói 
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1. számú melléklet  

Beszámoló a logopédiai ellátásról - 2017-18. tanév 

Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda – Bölcsőde 

 A 15/2013.(II.26.)  EMMI rendelet 25.§ (3) bekezdése értelmében a 2017-18. 
tanév elején az alapellátás keretein belül elvégeztem az óvodában a harmadik és ötödik 
életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését.  
  Az 5. életévüket betöltött óvodások szűrése a beszédszervi állapot megfigyeléséből, valamint 
az általános tájékozottság, artikulációs szűrés, összefüggő beszéd, relációs szókincs, hallási 
emlékezet és differenciálás, szeriális észlelés próbákból állt. Kiegészítő vizsgálatként 
emberalak ábrázolást és a Marositsné-féle diszlexia-előrejelző gyorstesztet végeztettem, mely 
a vizuális percepciót, a vizuomotoros koordinációt és a szeriális rendezési funkciókat 
vizsgálja. 
  A harmadik életévüket betöltött gyerekek nyelvfejlődési szűrését a MacArthurBates 
Communicative Development Inventory-III. (Dale, Reznick, Thal & Marchman, 2001) 
magyar változata, a Kommunikatív Fejlődési Adattár-3 (KOFA-3) kérdőíves eljárással 
végeztem, melyet az óvodapedagógusokkal való konzultáció egészített ki. A háromévesek 
szűrését a tanév folyamán két alkalommal szeptemberben és februárban végeztem. 

Az szűrések végeztével valamennyi szülő írásbeli tájékoztatást kapott arról, hogy 
gyermekénél indokolt-e a logopédiai ellátás, vagy sem. Szeptemberben szülői értekezleten és 
fogadó órán, tájékoztattam a szülőket a logopédiai szűrésről az ellátás kereteiről, menetéről. 
  A szűrés alapján négy nagycsoportos korú és két hároméves gyermek ellátása vált 
indokolttá, ezen felül szülői kérésre két középsős korú gyermek ellátására is sor került. A 
nagy és középsős korú gyermekeknél artikulációs zavar, ill. beszédértési, -észlelési nehézség, 
a hároméveseknél nyelvi késés volt megállapítható.  
Több kisgyermeknél javasoltam fül-, orr-, gégészeti kivizsgálást, ill. hallásvizsgálatot, 
valamint egy kisgyermeknél komplex pedagógiai, pszichológiai vizsgálatot. 

A terápiás órák októberben indultak az óvodában, a nagycsoportosok heti két óra 
ellátásban részesültek. 
  A háromévesek februári szűrése során további két gyermeknél került sor tanácsadásra, ill. 
otthoni feladatokkal való ellátásra. 
  Tanév végére két nagycsoportos gyermek beszéde tünetmentessé vált, a többi gyermek 
ellátása az idei tanévben folytatódik. 

Az alapellátáson túl két sajátos nevelési igényű gyermek logopédiai ellátását végeztem 
Piliscsév Község Önkormányzatának megbízásából összesen heti három órában. Ezeknél a 
gyermekeknél pöszeség, beszédértés, -észlelés terápiát, valamint komplex nyelvi fejlesztést 
végeztem. 

Az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel folyamatos kapcsolatban álltam, előzetes 
megbeszélés alapján igény szerint fogadóórát, tanácsadást tartottam. 
 
 
Piliscsév, 2018. szeptember 14. 
 
                                             Tisztelettel: 
                                                                                       Kovácsné Hertlik Éva  
                                                                                 gyógypedagógus - logopédus 
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2. számú melléklet 

Beszámoló az óvodai Szlovák munkaközösség 2017/18 évi tevékenységéről 

Pedagógia programunkban megfogalmazott alapvető célunk és feladatunk a szlovák nyelvhez 
való szoktatás, a nyelv megszerettetése, a hagyományok továbbörökítése, különösen az 
irodalom, az ének – zene, és manuális tevékenységek által. Óvodai Szlovák 
munkaközösségünk célja egymás munkájának segítése. 

Igyekszünk ehhez a megfelelő nyelvi környezetet biztosítani az egész nap folyamán. 
Lehetőleg minden óvónő, dada használja a szlovák nyelvet! Sajnos az előírt szlovák nyelvi 
képesítésű óvodapedagógusok hiánya miatt ezen törekvéseinket nem tudjuk teljes mértékben 
teljesíteni. 

Minden csoport óvónője igyekszik az ünnepeknek, évszakoknak megfelelő szlovák versikék, 
dalok, mondókák megtanítására, s ha szükséges ehhez tananyagot, segítséget nyújtok. 

A községi rendezvényeken az elmúlt nevelési évben többnyire a Pillangó csoportosokkal 
szerepeltünk. 

Decemberben a Szlovák Önkormányzat által szervezett Falukarácsonyon vettünk részt, 
melyet a Tájház udvarán rendeztek meg. Ezen a karácsonyi „Koledát” – elevenítettük fel, ami 
azt jelenti, hogy régen a gyermekek, főleg lányok jártak a házakhoz „ablak alá” énekelni, 
karácsonyi dalokat, köszöntőket adtunk elő, magyar és szlovák nyelven. 

Márciusban a hagyományos Moréna rendezvényen vettünk részt a Maci és Pillangó csoportos 
lányok táncával, dalos játékaival, együtt temettük el a telet. 

A májusban megrendezett Komárom-Esztergom megyei Szlovák Óvodai napon ez évben nem 
tudtunk részt venni, mivel ezen a napon intézményünk nevelés nélküli munkanap keretében 
óvodai intézménylátogatáson vett részt módszertani céllal Tatán. 

A családokkal együttműködve erősítjük a néphagyományőrzést, helyi szokások megtartását. 
Így vettünk részt a szülőkkel közösen az Önkormányzat által szervezett Csévi napok-Szüreti 
felvonuláson szeptemberben. 

A gyermekek szívesen viselik szlovák nemzetiségi ruháinkat, melyekhez az idei évben példás 
összefogással fehér vállkendőket kötöttünk. 

Falunk múltjának megismerése céljából a középső és nagycsoportos korú gyermekekkel 
látogatjuk a helyi Tájházat, ahol megismerhetik, hogy voltak berendezve a régi házak, 
milyen eszközöket használtak a mindennapi élet során. 

A települési Önkormányzat, és a Szlovák Önkormányzat rendezvényein való részvételt, 
megkezdett hagyományainkat a jövőben is folytatni javaslom! 

Piliscsév, 2018-08-30.                  
Vogyeraczki Mária 

      Szlovák munkaközösség vezetője 
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3. számú melléklet 

Bölcsődei beszámoló 2017-18 

Szeptemberben 11-en kezdtük a csoportot. 6 kisgyerek folyamatosan bölcsődés volt, és 5 új kisgyerek 
érkezett hozzájuk. Majd januárban betöltöttük a 12-es létszámot. 

A csoport összetétele a 12 főből: 5 kislány és 7 kisfiú. 

A bölcsődében saját gondozónői rendszer működik. A saját gondozónő kíséri figyelemmel a gyermek 
fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapot. 

Saját gondozónő szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe. A beszoktatás a szülő jelenlétében történik, 
általában 2 hét időtartamban, de ez mindig a gyermek fejlettségétől, érettségétől függ, mikor tudjuk 
a biztos kezdést javasolni. 

A gyermekek zökkenőmentesen, hamar beszoktak. Könnyen alkalmazkodtak a bölcsődei élethez, az 
új környezethez, szokásokhoz. Hamar összeszoktak gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt. 

Csoporton belül nagyon szívesen mondókáztak, énekeltek, hallgattak zenét. Részt vettek az alkotó 
tevékenységekben. Festegetni különösen szerettek. 

A nevelési év végére gyermekeink önállóan végzik a fürdőszobai tevékenységeket, öltözködésnél 
minimális segítséget igényelnek. Apróbb feladatokkal meg lehet bízni őket. A többség szobatiszta. 

Igyekeztünk részt venni az óvodai közös programokon: 

 Mikulás ünnepség 
 Óvodai karácsony 
 Farsangi bál 
 Anyák napi kirándulás 
 Gyereknap 

Mi is tartottunk kézműves délutánokat az Ádventi és Húsvéti ünnepkörben, melyre szívesen jöttek el 
a szülők. 

Az egészség hetében zöldséget, gyümölcsöt hámoztunk, tisztítottunk közösen a gyerekekkel, amit 
aztán jóízűen elfogyasztottak. 

Az év folyamán a szülőkkel sikerült nagyon jó kapcsolatot kialakítanunk! 

A szülők egyetértettek javaslatunkkal, mely szerint gyermekük óvodaérett, vagy még a bölcsődében 
maradjon. Csoportunkban 1 gyermek volt, akit magánúton hordtak a szülei fejlődésével kapcsolatban 
vizsgálatokra, és ennek eredménye képen vett részt fejlesztő torna foglakozásokon. 

Augusztus végén az óvodába menő gyermekeket – 5 főt- átszoktattuk, ismerkedtek az óvó nőkkel, és 
az új csoporttal. Valamint mi is megkezdtük az új bölcsődések beszoktatását. 

Piliscsév, 2018-09-06. 

                                                         Mácsai Andrásné és Mihovné Bor Ilona kisgyermeknevelők 
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Süni csoport éves beszámolója 2017/2018 
 
Csoportunk részben osztott, 2 és fél-4 éves korosztályú gyermekekből tevődik össze. 

A gyermekek beszoktatását augusztus végétől kezdtük meg, azokkal a gyerekekkel, akik 
másik csoportból, illetve bölcsődéből érkeztek. Hozzájuk csatlakoztak folyamatosan a 
családból érkező gyerekek. A beszoktatás-egy gyermek kivételével- zökkenőmentesen zajlott. 
A második félévre elértük a 24 fős csoportlétszámot (ebből 11 fiú, 13 lány; 5 fő 2,5-3 éves, 18 
fő 3-4 éves, 1 fő 4-5 éves). Év végére, költözés miatt két gyermek elment a csoportból. 

Első félévünktől két gyermek járt rendszeresen logopédiai fejlesztésre, a második 
félévben a legkisebbek szűrésére is sor került. Egy gyermek bedőlő bokái miatt gyógytornára 
járt, egy pedig a GECCO-ba , heti egy alkalommal. Három gyermek számára javasoltuk, hogy 
keressük meg a Pedagógiai Szakszolgálatot. Jellemzésüket elküldtük, várjuk a visszajelzést. 
Öt gyermek számára dolgoztunk ki egyéni fejlesztési tervet, főként beszédértés, 
beszédfejlesztés, figyelemfejlesztés céljából. Egy gyermek, kora miatt matematika területen 
kapott egyéni fejlesztést. Heti egyszer csoportunk egyharmada, nevelési időn túl részt vett a 
Kata-tornán. 

Az év elejéhez képest nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, év végére a pelenkásokról is 
lekerült a pelus, öltözködés során pedig ösztönöztük őket arra, hogy amire egyedül is képesek, 
ahhoz ne kérjenek segítséget. 

Egészséges életmódra nevelés: A beszokási időszak végétől, lehetőségeinkhez mérten 
igyekeztünk minél több időt szabad levegőn tölteni. A helyes mosdóhasználatot és az 
öltözködés sorrendjét képes illusztrációkkal is segítettük. Az asztalnál a kulturált étkezés 
szabályaival ismerkedtünk. Még mindig előfordul, hogy kiborul egy-egy tányér vagy pohár. 
Egy gyermek év elején nem tudott önállóan étkezni, év végére azonban már csak kis 
segítségre szorult. 

Mozgás: Mindennapos testneveléseinket játékos formában, örömmel végezték. 
Többnyire mozgással kísért mondókákat, dalokat játszottunk. A tornaszobában megtanulták a 
szabályokat, szokásokat, megismerkedtek az eszközök rendeltetésszerű használatával. 

Ének, zene, énekes játékok: Csoportunk kedvenc tevékenysége. Sok-sok 
mondókát,dalt és dalos játékot tanultunk meg,mindenki örömére. Minden ünnepségre 
tanultunk szlovák versikét vagy dalt is. Gyakran használtuk a hangszereinket. 

Mese,vers, dramatikus játék:  A tevékenységeket sokszor színesítettük diavetítéssel, 
bábokkal. Év végén kedvenc meséinket dramatizáltuk, külön örömet okozott a jelmezek 
használata. 

Rajz, mintázás, kézimunka: Az alapvető technikákkal megismerkedtünk, a gyerekek 
többsége nagyon érdeklődőnek bizonyult. Gyakoroltuk a helyes ceruzafogást és az 
ollóhasználatot. 

Környezet tevékeny megismerésére nevelés: Tevékenységeink sokszínűek és 
mozgalmasak voltak. Gyakoroltuk a helyes közlekedés szabályait, sokat sétáltunk. Ültettünk 
virágokat, kirándulás során megismertük óvodánk környezetét és falunkat. 
Csoportszobánkban színes, látványos szemléltető- és használati eszközök tartották fent a 
gyerekek érdeklődését. 
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Munka jellegű tevékenységek: Mivel még kicsik vagyunk, főként az őszi-és tavaszi 
kerti munkákban illetve a csoportszoba rendezésében jeleskedtek a gyerekek. Van olyan 
gyermek is a csoportban, akit már kisebb feladattal is meg lehet bízni. 

Szokásainkat, szabályainkat könnyen megszokták. Ebben segítségükre voltak 
szemléltetőeszközeink is. Az összetartozás érzését erősítettük a gyerekekben, megünnepeltük 
a születésnapokat, néha a névnapokat is. A „nagyok” szívesen segítették kisebb társaikat, 
figyelmeztették őket szokás- és szabályrendszerünk betartására.  Karácsonykor és húsvétkor 
kézműves délutánunk is ezt a célt szolgálta. Ezeken a szülők is szép számban részt vettek. 
Családlátogatásokat, tavasszal pedig családi kirándulást is szerveztünk a Pincefaluba, amely 
nagyon jól sikerült. Piknikeztünk, illetve játékos feladatokkal készültünk mind a gyerekek, 
mind a felnőttek számára. 

Az óvodai rendezvényeken részt vettünk. Még a legelső- Márton-napi ünnepségen is 
bátran kiálltak, szerepeltek a tömeg előtt. Karácsonyra kis műsorral, március 15-re és anyák 
napjára versikékkel, dalokkal készültünk. 

Úgy gondolom, hogy az elmúlt évben megszerzett tapasztalatokra kiválóan tudunk 
majd építeni az elkövetkezendőkben. 

 

Piliscsév, 2018.08.30. 

Hertlik-Zsalezsák Anna  
óvodapedagógus 
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A 2017/18-as nevelés év értékelése 

Pillangó kis-középső csoport 

A nevelési évet 23 fővel indítottuk. 

Csoportunkba 14 lány és 9 fiú járt. Kor szerinti megoszlásuk 1 fő nagycsoportos, 17 fő 
középsős, és 5 fő kiscsoportos korú gyermek. A csoportok átszervezése miatt 5 gyermek 
érkezett hozzánk másik csoportból. Év elején fő feladatként az átjövő gyermekek 
zökkenőmentes beszoktatását tűztük ki célul, mely sikeres le is zajlott, nem okozott problémát 
számukra, és a csoportba lévők is hamar befogadták új társaikat. 

A gyermekcsoport részére a kiscsoportból középső csoportba való átmenet fokozatos és 
folyamatos volt. Megfelelő csoportlégkör alakult, nagyon összetartó csoporttá fejlődtek. Az 
egyéni bánásmód végigkísérte munkánkat. 

Korcsoportjuknak megfelelő újabb szokások, szabályok bevezetése zökkenőmentesen történt. 

Célunk volt a humanizmusra nevelés – egymás elfogadása, tisztelete, megbecsülése, másság 
elfogadása pozitív példaadáson keresztül. 

Nevelési céljainkat és feladatainkat a gyermekek érdekében kívántuk megvalósítani. Életkori 
és egyéni sajátosságok figyelembe vételével segítettük személyiségük harmonikus fejlődését, 
szociális – értelmi érettségük alakulását, mozgás iránti igényüket.  

Gondozási tevékenység terén a kitűzött célokat a legtöbb gyereknél sikerült elérni. Koruknak 
megfelelően végzik a gondozási tevékenységeket /naposi munka, mosdó felelős, csend 
felelős, öltözködés, testápolás./ 

Szívesen segítenek társaiknak, felnőtteknek, örömmel elvégzik a rájuk bízott feladatokat. 

Azokra a gyermekekre, akik lassabb ütemben fejlődnek a következő nevelési évben még több 
figyelmet kell fordítanunk! 

Újabb és újabb barátságok alakultak ki, egyre nyitottabbak egymás felé. 

Anyanyelvi nevelés terén bátran, gátlások nélkül beszélnek, mesélik el élményeiket, 
örömeiket, bánataikat. Szókincsük egyre bővül, gazdagodik. 

Csoportunkból 3 gyermek jár logopédiai fejlesztésre. A logopédussal folyamatosan 
megbeszéljük a hozzá járó gyerekek fejlődését, előre haladását. A helyes, tiszta beszéd 
érdekében például az 5 perces tornánál nyelvgyakorlatokat végzünk. 

 1 fő SNI kislányunk heti 4 alkalommal vesz részt fejlesztésen. A vele foglalkozó 
gyógypedagógusokkal folyamatosan konzultálunk a gyermek fejlődése érdekében. 

Életkori sajátosság, hogy a gyermekek élményei rendszeresen tükröződnek játékukban. 
Feladatunk, hogy tudatosan helyes irányba fejlesszük emberi kapcsolataikat. 

A játékba integrált tevékenységeket / kezdeményezést/ szeretik. 
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Személyre szabott pozitív értékeléssel segítjük a gyermekek személyiségének kibontakozását. 
Differenciáltan foglalkoztunk velük. Igyekeztünk minél többet tenni annak érdekében, hogy 
életkoruknak megfelelően fejlődjenek és a nevelésük eredményes legyen egyéni sajátosságok 
és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. 

Folyamatosan szem előtt tartjuk, hogy  nemzetiségi intézmény vagyunk, ezért az egész nap 
folyamán igyekszünk használni a szlovák nyelvet, a óvodai rendezvényeken, és község 
fellépéseken is vegyesen, magyar és szlovák nyelven állítjuk össze az anyagot. Gyermekeink 
megszokták, és szívesen, büszkén viselik a nemzetiségi ruhákat. 

A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk gyermekük fejlődési szintjéről, szülői értekezlet, 
egyéni fogadóóra, napi kapcsolattartás alkalmával. A szülőkkel sikerült nagyon jó kapcsolatot 
kialakítani, támogatják, segítik nevelő munkánkat, aktívan részt vesznek a gyerekekkel 
közösen az óvodai, és óvodán kívüli programjainkon / óvodai kirándulások, községi 
rendezvények/. 

A gyermekekről való megfigyelést az előírásoknak megfelelően fejlődési naplójukban 
rögzítjük, rendszeresen rögzítve a gyermek fejlettségi szintjét, vagy éppen a fejlesztéshez 
szükséges teendőket. 

A nevelési év folyamán egy testvérpárhoz / fiú ikrek/ magatartás problémáik kezeléséhez 
pszichológus bevonását kértük. 4 gyermekünket /köztük őket is/ a Pedagógiai 
szakszolgálathoz irányítottuk vizsgálat céljából, más-más problémával. 

Csoportunk gyermekei délutáni programokon is szívesen részt vettek, sakkra 4, judo 
foglalkozásra 7, foci foglakozásra 8, táncfoglalkozásra 12 gyermek járt. 

A csoportban végzett szervezési feladatok felsorolása: 

 Csoport díszítése, faliújság díszítése-folyamatos, az évszakoknak és ünnepeknek 
megfelelőn. 

 családlátogatások 

 szülői értekezlet, fogadóórák megtartása 

 aktív részvétel a községi Szüreti felvonuláson 

 Mikulás ünnepség 

 Adventi kézműves délután 

 Óvodai karácsonyi ünnepség 

 Falukarácsony- Szlovák Önkormányzat rendezvénye/szereplés a Tájházban/ 

 Fejlődési szint rögzítése folyamatosan 
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 Tájház látogatás – valamint településünk megismerése séták alkalmával /Iskola, 
Orvosi rendelő, Művelődési ház, Polgármesteri hivatal, Pincefalu/ 

 Névnapok, születésnapok megünneplése 

 az egészségvédelem érdekében folyamatos, napi szintű levegőzés, Sószoba rendszeres 
használata, védőnő látogatása 

 Kirándulás a Budakeszi Vadaspark és Dínó parkban 

 Balaja játszóház Dorog 

 Kirándulás a veresegyházi Medveparkba 

 Farsangi bál 

 Húsvéti kézműves délután 

 Családi és Anyák napja 

 Nyílt napok 

 Gyereknap 

Célunk, hogy a következő évben még több odaadással, figyelemmel pótoljuk a 
hiányosságokat, hogy lehetőleg minden gyermek biztosan iskolaéretté váljon, s nehézségek 
nélkül kezdhesse meg iskolai tanulmányait. 

 

Piliscsév,2018.09.03. 

         Bartolen Istvánné  

csoportvezető óvodapedagógus 
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Beszámoló a 2017/18-as nevelési évről 

A 2017/18-as nevelési évben a Maci nagycsoport létszáma 18 fő volt. Ebből 8 lány és 10 fiú 
kezdte szeptemberben az óvodai évet. 1 kisfiú költözés miatt elhagyta csoportunkat, így 17 
gyermekkel folytattuk októbertől az évet. 

1 SNI-s gyermekünk volt, aki heti 2 órában autisztikus specifikus fejlesztést és heti 2 órában 
logopédiai fejlesztést kapott. 

2 gyermek heti 2 órában logopédiai fejlesztésben vett részt. 

Az egyéni bánásmód használata elengedhetetlen volt sok gyermeknél és a konfliktusok 
elkerülése végett rengeteg közösségépítő tevékenységet szerveztünk a gyerekeknek (játékok, 
kirándulások). 

5 gyermek kezdte másodszor a nagycsoportot, akiknek semmi gondot nem jelentett 
beilleszkedni közösségünkbe. Zökkenőmentesen alakult beszokásuk csoportunkba. 

Októberben felmértem a gyerekeket egy iskolaérettségi vizsgálattal, ami után fogadóóra 
keretén beül ismertettem a szülőkkel az eredményt, és megbeszéltük, ki az, aki menjen 
iskolába, ki az aki maradjon még egy évet óvodában. A 17 gyermekből 15 iskolában, 2 
óvodában folytatja a 2018/19-es tanévet. 

A leendő elsős tanító néni többször meglátogatott minket, ismerkedett a gyerekekkel, és több 
iskolai rendezvényre voltunk hivatalosak. 

Februárban ellátogatott hozzánk a Blue Dent Preventív fogászat, asszisztense és játékos 
formában megismertette a gyerekekkel a helyes fogmosás technikáját. Márciusban 
orvostanhallgatók érkeztek, akik a betegség megelőzéséről és a testünkről tartottak interaktív 
előadást. Az egészséghét keretén beül Dr Kelemen Rita tartott előadást a gyerekeknek az 
egészséges életmódról. 

Falu szintű rendezvényeken is részt vettünk. Fellépett csoportunk a Szüreti felvonuláson egy 
műsorral, majd az Idősek Napjára is felkérést kaptunk. 

Kirándulásokat is szerveztünk a gyerekeknek, amelyeket nagy örömmel fogadtak. Kétszer 
jártunk a dorogi Balaya játszóházban és tömegközlekedéssel ellátogattunk a Minipolisz 
játszóházba. Hatalmas élmény volt a gyerekeknek.   

A nevelési időn túl voltak külön foglalkozások óvodánkban, amire szép számmal jártak 
gyermekeink. 

Judóra: 4 gyermek 

Kata táncra: 2 gyermek 

Sakkra: 5 gyermek 

Focira: 3 gyermek 
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Hittanra: 8 gyermek 

Az egészséges életmód alakítása 

Arra törekedtünk, hogy a tisztálkodás, az étkezés, a WC- és mosdóhasználat, a környezet 
védelmére vonatkozó szokások alakuljanak, váljanak igényükké. Év végére már mindenki 
önállóan ellátta és kielégítette szükségleteit. A fogmosás technikáját helyesen elsajátították. A 
zsebkendőt rendeltetésszerűen használták. Öltözésnél, vetkőzésnél teljesen önállóak. 

Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés feladatai 

A csoport alapvető szokásainak betartására törekedtünk, elmélyítésére nagy hangsúlyt 
fektettünk. Elvártuk, hogy hallgassák meg egymást, a felnőtteket és reagáljanak is rá. A 
köszönés szokását érkezéskor, távozáskor alkalmazták. 

Tudatosították bennük, hogy a játékszerekkel óvatosan bánjanak, a helyükre tegyék vissza. 
Hagyják egymást nyugodtan játszani, segítsék egymást. A szélsőséges viselkedést próbálják 
meg levetkőzni. 

Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés feladatai 

Arra törekedtünk, hogy alakuljon ki a csoportban az együttműködés a páros és a 
csoportmunka. Önállóan keressék a segítségnyújtás megfelelő formáit, bízzanak magukban, 
társaikban és a felnőttekben is. Emlékezetüket otthoni megbízásokkal fejlesztettük. Szabad 
játékidőben, akinek igénye vagy szüksége volt rá, külön játékos feladatokat oldottak meg 
egyénileg. Segítettünk őket az egéyni szükségleteik megfogalmazásában, kifejezésében. 
Igyekeztünk beszédkedvüket felkelteni, hogy bátran, gátlások nélkül merjenek beszélni, 
segítséget kérni. A beszédfejlődésben, hangképzésben való lemaradásokat, hiányosságokat 
felismertük szakember segítségét kértük. 

A játék személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése 

Kiemelt feladatnak tartottuk, hogy minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a 
gyermekeknek a szabad játékra. Szabadon dönthettek, hogy mivel játszanak, mi biztosítottuk 
ehhez a megfelelő feltételeket. A játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítását, 
továbbfejlesztését, mesékkel, sétákkal, ünnepekkel, kirándulásokkal valósítottuk meg. Újabb 
és újabb lendületet adtunk a gyermekeknek a gazdag és tartalmas játékra, például a 
hétköznapi élet szereplőinek eljátszásának élményalapját biztosítottuk a zöldséges üzletben és 
boltban tett látogatáskor. A hátrányos helyzetű gyerekek differenciált fejlesztését igyekeztünk 
megvalósítani a játék eszközeivel. 

Munka jellegű tevékenységek szervezése, irányítása 

Sok munka jellegű feladatot adtunk a gyerekeknek, a konfliktusok elkerülése miatt is. Voltak 
naposok, csendfelelősök, mosdófelelősök és közösen választottunk a délelőtt végén a nap 
ovisát és a legügyesebb rendrakót, ezzel is ösztönözve őket a rend megtartására. Ennek 
eredményét egy motivációs táblán jeleztük. 
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A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

A szervezett és spontán tanuláshoz szükséges, támogató környezetet teremtettünk, az élményt 
nyújtó tevékenységek közötti váltás lehetőségével. Személyre szabottan pozitívan értékeltünk. 
A mozgást és a játékosságot előtérbe helyeztük. 

 

Piliscsév, 2018.08.31. 

Teberi Ágnes 

csoportvezető óvodapedagógus 

 

 

 

 

 

 


