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2015 - 2016-os nevelési évben szakmai munkánkat a Pedagógiai Programunk szerint 

végeztük, a munkatervünk szerint. 

 

Óvodai nevelésünk célja a 2 és fél, 3 -7 éves korú gyermek személyiségének sokoldalú, 

harmonikus fejlesztése, egyéniségének kibontakoztatása, elsődlegesen a szabad játékra építve, 

az óvodai tevékenységeken keresztül az életkorhoz és egyéni sajátosságaihoz igazodva.          

A családi nevelést kiegészítve biztosítjuk minden gyermek számára, hogy testi, érzelmi, 

szociális, anyanyelvi és értelmi érettség terén alkalmassá váljon az iskolai életmódra. 

Nevelésünk a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire és nemzeti sajátosságaira 

építve meghatározza, pedagógiai munkánk alapelveit. 

Elsődlegesnek tartjuk a gyermekközpontúságot, a gyermek személyiségi jogainak tiszteletben 

tartása, az egyenlő hozzáférés mellett a társadalmi elvárásoknak megfelelő nevelést. 

Az óvoda minden dolgozója meggyőződéssel vallja, hogy a nyugodt, szeretetteljes, derűs és 

vidám környezetben felnövő gyermekekből lesznek kiegyensúlyozott, aktív és sikeres 

felnőttek. Nevelési elveinkben a gyermekközpontúság kiemelt szerepet játszik, szem előtt 

tartva a gyermekek fejlődési ütemét. A készségek – képességek fejlesztésében a gyermekek 

testi nevelése, és a népi hagyományok beépítése a napi tevékenységekbe jelentős szerepet 

kap. Fokozatosan alakítjuk ki a környezeti nevelés megerősítésének feltételrendszerét. 

Nevelési programunk szerves része továbbá az egészséges életmódra való nevelés, ezért 

naponta biztosítjuk a gyermekek számára a változatos mozgáslehetőséget csoportszobában és 

az udvari levegőzés alkalmával is, amihez megfelelő adottságokkal rendelkezik óvodánk. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőséget és a hátrányt csökkentő szemlélet 

kialakítására a fiatal dolgozóknak a tapasztalatok átadására. A dolgozók elkötelezettsége 

segíti a különleges bánásmódot igénylő gyerekek fejlesztését, óvodai nevelését. A hátrányos, 

vagy veszélyeztetett környezetből érkező gyermekek számára fontosnak tartjuk a 

beilleszkedés segítését a felzárkóztatást. Ez indokolja a fokozott empátiával végzett mentális 

gondozás hangsúlyozását a gyermekvédelmi munka erősítésével, szükség esetén speciális 

szakemberek bevonásával, a család-óvoda kapcsolatának szorosabbra fűzésével érjük el.   

Fontos feladatunk időben felismerni a gyermek sajátos nevelési igényét, hátrányos 

helyzetéből fakadó lemaradását, egyéni fejlesztési igényét, szükség esetén szakember 

bevonásával történő fejlesztését, segítését. (Logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus, gyógy testnevelő, szurdo pedagógus, gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal 

szakemberei.)  



A gyermek óvodába lépésekor tájékozódunk egészségi állapotáról (allergiák, asztma), majd 

fejlődésének folyamatos nyomon követése, az óvodapedagógusok, évenkénti orvosi vizsgálat 

megszervezése, szűrése az óvodavezető feladata. 

Óvodapedagógusok feladata a tehetség felismerése, ablakokat nyitni a tehetséges gyermek 

előtt a világra, ráébreszteni arra, hogy mennyi érdekes dolog van, amivel foglalkozhat, 

mindeközben biztosítani az érzelmi egyensúlyt, hiszen a tehetséges gyermek is elsősorban 

gyermek. 

Mivel az óvodáskorú gyermek személyiségén belül az érzelmek dominálnak, elengedhetetlen, 

hogy érzelmi biztonság vegye körül.  

Ezért célunk, hogy családias, otthonosságot nyújtó, derűs, kiegyensúlyozott, légkört 

alakítsunk ki körülöttük, pozitív érzelmi hatásokat közvetítsünk a gyermekek felé, már az 

óvodába lépés pillanatától kezdve folyamatosan.  

Óvodánk nevelőtestületének, teljes alkalmazotti körének és partnereinek részvételével 

teremtjük meg a szeretetteljes óvodai légkört, melyben a gyermekeket megbecsülés és szeretet 

övezi. Nevelőmunkánk folyamatában prioritást élvez az óvodapedagógusok és alkalmazottak 

toleráns és elfogadó magatartása, az egyedi, másfajta értékek pozitív irányú megközelítésének 

érvényesülése. A gyermek személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett végezzük nevelő, 

személyiségfejlesztő tevékenységünket az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével. A különbözőség elfogadásában és elfogadtatásában az óvoda dolgozói 

példát mutatnak a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt.  

Egységes, közösen kialakított értékrend és normarendszer szellemében végezzük pedagógiai 

munkánkat, ezért alapelveinket folyamatosan egyeztetjük, tapasztalatainkat egymással 

megosztjuk, problémáinkat megbeszéljük, eseti megbeszélések, ill. nevelőtestületi 

értekezletek alkalmával. Értéket közvetítő hagyományainkat megtartjuk, ápoljuk, őrizzük.  

Figyelemmel kísérjük az új kihívásokat, alkalmazkodunk az elvárásokhoz. Helyi 

továbbképzéseket szervezünk, az ingyenes továbbképzési lehetőségeket kihasználjuk, a 

pedagógiai programunkhoz kapcsolódó más által szervezett képzéseken lehetőségünk szerint 

részt veszünk.  

Az óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül, hiszen a szocializáció elsődleges színtere a 

család. A gyermek harmonikus fejlődésének a családdal való folyamatos együttműködés a 

feltétele és az alapja. A nevelésben az óvoda elismeri a család elsődlegességét, igyekszik 

megismerni a szülők elvárását gyermekük fejlődésével kapcsolatban. 



 Az óvodai nevelés folyamán a gyermek fejlesztéséért érzett felelősségtudat megoszlik a 

család és az óvoda között. Ezért elengedhetetlen a személyes kapcsolat kialakítása a 

szülőkkel, a tapintat, a nyitottság, az őszinteség, a rugalmasság az együttnevelésben. 

A kialakított kapcsolattartás formái: 

• beszoktatás 

• naponkénti párbeszéd 

• nyílt nap szervezése 

• nyílt óvodai ünnepek tartása 

• aktív együttműködés a tevékenységek szervezésében 

• szülői értekezletet 

• közös rendezvények 

 

Szülőkkel való beszoktatás szervezése,  a gyermeknek, szülőknek egyaránt segítséget nyújt a 

bizalom kiépítésében, az óvodai szokások megismerésében, az egymástól való elválásban. 

Szülői értekezleten az óvodát, a csoportot, a gyermekeket, a szülőket érintő legfontosabb 

témák, feladatok, problémák megbeszélése. 

Fogadó órák biztosítása, mely egyéni problémák felvetésére, megbeszélésére nyújt diszkrét 

lehetőséget. 

Nyílt napokon a szülők betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapi életébe. 

A szülők részvételével közös programok, kirándulások, rendezvények szervezése 

(beszélgetések, munka délutánok, előadások szervezése). 

Közös készülődés a családokkal az ünnepekre. Munkadélutánok szervezése, a felnőtt 

közösségformálás elősegítésére.  Az óvoda szülői képviseletét a szülők közössége látja el, 

melynek működési feltételeit, feladatait az érvényes jogszabályok valamint a szervezeti és 

működési szabályzat alapján alakították ki. A nevelési program kialakításában, figyelemmel 

kísérésében a szülői szervezet képviselője által vesz részt. 

Az idei évben szülői igényre, a nagycsoportosok szülői értekezletének idejére, ahol a leendő 

1. osztályos tanító nénik is részt vesznek, gyermekfelügyeletet biztosítottunk annak a 

gyermeknek, akinek a szülei igényelték. 

A szeptemberi és a januári értekezletek idejére ezt nem tervezzük, hisz aki nem tud részt 

venni, gyermek elhelyezési problémája miatt, annak rendelkezésre áll a fogadóóra. Az idei 

évben legalább egyszer minden gyermeknek a szülei fogadóórán megjelentek. 



Ez az év elején általam tervezett cél volt és az óvodapedagógusok aktív közreműködésével 

megvalósult. Így minden szülő egyénileg tájékoztatást kapott gyermeke fejlődéséről, 

problémáiról. Részvételüket a szülők, gyermekük egyéni fejlesztési lapján aláírásukkal 

rögzítették. 

Az Országos Alapprogram szerinti foglalkozási ágak: 

� Vers, mese 

� Ének, zene, énekes játék 

� Rajzolás, mintázás, festés, kézimunka 

� Mozgás 

� A külső világ tevékeny megismerése:  Környezet, természet 

                                                              Matematikai tartalommal 

A nagycsoportban szeptember 15-től, a középső csoportban október 1-től a kiscsoportban 

november 1-től kezdődnek a foglalkozások, kezdeményezések. Az óvodapedagógusok a 

Pedagógiai Program szerint kötelező és kötetlen foglalkozásokat terveznek, a délelőtti szabad 

játék idejében. Egyéni, csoportos, mikro csoportos, ill. páros foglalkoztatási formában, a 

gyermekek életkori sajátosságai, egyéni fejlődési üteme és a foglalkozás témájához igazodva.  

Az idei nevelési évtől új csoportnaplót használunk az óvodában. Ennek vezetésével, több 

alkalommal ismerkedtünk, megbeszélgettünk tapasztalatainkat. Sokkal több munkát, tervezést 

igényel, de aki pontosan precízen tervez, annak a napi munkájához sok segítséget ad. 

Portfólióbarát napló, a minősítésekhez sok segítséget ad, ezt jól tudják már a minősített 

kollégák. Nevelőtestületünkből kettő fő  gyakornokból lett Pedagógus I. besorolású. Ezen 

kívül kötelező minősítése nem volt senkinek. Nagy örömömre és egy kis biztatásra, eddig 

ketten mégis jelentkeztek minősítésre. Egy pedagógus eljárása már lefolytatódott, Ped.II. 

besorolást kapott 100%-os eredménnyel. Az idei évben jelentkező pedagógus is a Ped II-es 

besorolást célozta meg, még nem tudni, hogy bekerültek-e a 2017-es tervbe.  

 

Külső ellenőrzések: 

 
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 
 
Az alábbiak ellenőrzése: 
 
A személyi juttatások tervezésének megalapozottságára, végrehajtására, személyi juttatások alakulása a 
jogszerűségének áttekintése, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzésével.  
 
A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, 
a szakmai képzettség változása. 



 
Állandó foglalkoztatottak személyi anyagának vizsgálata, besorolások, kinevezések ellenőrzése. Munkaidő 
nyilvántartás ellenőrzése véletlen mintavétel alapján.  
 
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítéseinek tervezése, teljesítése.   
 
Vizsgálat lefolytatásához szükséges adatok, dokumentumok: 

- a személyi juttatás gazdálkodás értékeléséhez a 2014. évi költségvetés, módosításai, az éves 
beszámoló,  

- szervezeti és működési szabályzat 
- személyi iratok (helyszíni ellenőrzése) 
- munkaidő nyilvántartás  
- Költségtérítések számlái, analitikus nyilvántartások,  

helyi adottságok alapján egyebek. ( egyeztetése a helyszínen) 
 
Az igényelt normatív támogatást megalapozó tanügyi nyilvántartások ellenőrzése, összesítő táblázatok 
szúrópróba alapján történő ellenőrzése,  
statisztikai jelentésekkel történő összehasonlítása,  
kedvezmények igénybevételére jogosító határozatok folytonosságának ellenőrzése. 
 

 
 
Ennek eredményeként  

− a személyi anyagok vizsgálata, javítása megtörtént  
− az SZMSZ felülvizsgálat és elfogadtatása,  

− a munkaköri leírások vizsgálatát, pontosítását elvégeztem. 

Nagyobb hiányosságok nem voltak, az ellenőrzést végző az anyagok rendezettségét, 
szakszerűségét megdicsérte.  
 
ÁNTSZ ellenőrzés 

− Belső ajtók festését kifogásolta 

− Törött járólapok javítását, potlását kérte 

 
HACCP betartása 

− Az előírások szerint történik 

A lejáró érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok az idei évben 

megtörténtek. Hiányosságok pótlása folyamatban. A megrendelt rágcsálóirtást elvégezték. 

Több udvari játék az idei évben már javíthatatlan, balesetveszélyes volt, ezért az azonnali 

lebontásáról intézkedtem. A nyáron egy-két játékot pótolni szükséges, ezek után a játszótéri 

eszközök felülvizsgálata is aktuálissá válik. 

Az ősszel az épület hőszigetelése, ajtók ablakok cseréje megtörtént, a munkákat úgy 

terveztük, irányítottuk, hogy minél kevesebb kellemetlenséggel járjon a szülőknek, a gyereke 

részéről biztonságos, balesetmentes legyen. Tavaszra az ablakok elektromos nyitása is 

elérhetővé vált..  



A gyerekek biztonsága érdekében régi vágyam teljesült, az ajtók elektromos beléptetőkkel 

való felszerelésével. 

Egy- két negatív kritika ellenére nagy népszerűségnek örvend. Az iskola felöli kerítés cseréje, 

javítása is megtörtént, végső megoldást azonban csak sikeres pályázat után készített tartósabb 

kerítést jelent. 

 

Belső ellenőrzések 

Munkaterv szerint: adminisztrációk, napló vezetése, egyéni fejlődési lap vezetése a 

megállapításokat a naplók tartalmazzák. 

Egy-egy rendezvényünk után közös értékelő megbeszélést tartunk, a jövőbeli hibák 

elkerülésére törekszünk. 

 

A délelőtti kötelező és kötetlen foglalkozásokon kívül szervezett programjaink, 

gyermekekkel, szülőkkel, dolgozókkal 

 

Ősz: 

� Mobilitás hete: „Két keréken” Játékok, vetélkedők, versenyek 

� Okt. 23. Ünnepély a Művelődési házban 

� Szüret  Préselés, mustkészítés, sütés a kemencében, a szülői szervezet tagjaival 

� 3 Góbé tanyára látogattak a nagycsoportosok - kirándulás 

� Óvodai bál  Szülői Szervezet segítségével 

Tél 

� Mikulásvárás - iskolások tánca, zeneiskolások előadása 

� Budapesti kirándulás az összes óvodai dolgozóval 

� Mézeskalácssütés Szülő- Gyermek- Dolgozók együtt 

� Falukarácsonyfa díszítése, gyerekekkel közös díszek készítése 

� Bozsikos fiúk emléklapot kaptak, ünnepeltek 

� Adventi vásár,  Puncs készítés, apró ajándékok készítése, vására 

� Falukarácsonyon nagycsoportosok műsora 

� Téli örömök az udvaron, hóemberépítés 

� Nevelési értekezlet 

� Farsang az oviban, óvónők műsora: Kismalac és a farkasok   

� Farsang a Művelődési házban, Gyerekek és óvodai dolgozók közös műsora  



�  Kiszebáb égetés, fánk sütés-evés  

 

Tavasz 

� Egészséges táplálkozásról 1-6 éves gyerekeknek TÁMOP-6.1.2.B-14/1-2015-

0001” Kis nyuszi nagy kalandja”  projektorral, kivetítőn. Társasjátékok 

� Keszthelyi színházlátogatás az összes óvodai dolgozóval 

� Apák, papák napja   

� Március 15-i ünnepség és koszorúzás, nagycsoportos gyerekek 

� Budapesti kirándulás az óvodapedagógusokkal, Nemzeti Galéria, Láthatatlan 

kiállítás 

� Hermann Ottó Vándor tanösvényen, interaktív délelőtt a nagycsoportosokkal a  

Könyvtárban 

� Nagy tojásfestés nagycsoportos gyerekekkel, dolgozókkal. 

� Tojásfestés az óvodában, Szülő - gyermek- dolgozók 

� Falu tojásfájára díszeink elhelyezése 

� Évközi nevelési értekezlet 

� Tavaszváró mini koncert a zeneiskolásoktól 

� Alapítványi  Retro Disco  

� Imre Sándor Szeretetszínház : „Terülj, terülj asztalkám” interaktív előadás a 

Művelődési Házban  

� Borjúnézés Imre majorban, autóbuszos kirándulása az egész óvodának  

� Anyák napja  

� Idősek Anyák napi köszöntése,_ nagycsoportosokkal 

� Hüllőkiállításon az Általános Iskolában, 

� Nagycsoportosok kirándulása, Autóbusz felajánlása: Hubertus Bt. 

� Fogathajtó versenyen aerobikosok fellépése,  óvodapedagógusok kézműves  

foglalkoztató délutánja,  dolgozók felajánlása: pogácsa sütés a kemencében. 

 

Nyár 

� Gyereknap és sportnap, Szülői Szervezettel szülőkkel, meghívott vendégekkel 

� Bozsikos focisták évzárója 

� Évzáró és ballagás  

� Megemlékezés és koszorúzás Hősök napján,  



� Falunap, aerobikosok, néptáncosok szereplése, foto kiállítás az éves eseményekből, 

Kézműves foglalkozáson készült alkotások kiállítása 

� Nevelési évzáró értekezlet 

Augusztusban, októberben, decemberben, februárban, április kéthavi eseménynaptárt 

készítünk, amit minden gyermektől kicsinyített formában elküldjük a szülőknek, hogy előre 

értesüljenek az óvodai eseményekről. Tájékozottak legyenek. 

 

Gyengeségeink:  

-   A csoportnapló naprakész vezetése, a kolléganővel megbeszéltek szerint. 

-  Néha hajlamosak vagyunk, vagyok a programok túlvállalására, időhiány, feladatok     

   leosztása, a programok átgondolása szükséges. 

 

Személyi feltételek:  

 

Összes dolgozó: 12 fő aktív dolgozó, és  2 fő szülési szabadságon, 1fő közfoglalkoztatott. 

6fő  óvodapedagógus, 1fő vezető, 1fő pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka, 1 fő takarító és 1fő 

közfoglalkoztatott udvaros –takarító.  

Ebben az évben is a közösségi szolgálatra jelentkező középiskolás fiatalok fogadása az 

intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján folyt. Pedagógiai szakmai 

gyakorlatra is jelentkeztek ketten. A diákok igyekeznek pontos, precíz munkát végezni és 

ezzel segíteni az óvodai munkánkat. 

 

Tárgyi feltételek:  

 

Az óvodai kötelező eszközök rendelkezésre állnak, a csoportszobai játékok folyamatos 

pótlása főleg szülő és egyéb felajánlásoknak köszönhetően megoldott.  

Az udvari játékok cseréje folyamatban. A kerítés festését a szülő szervezettel közösen a 

nyáron tervezzük elvégezni. Az óvoda szülői Szervezetének és a Játék –világ 

közalapítványnak támogatásával a programjaink teljesen ingyenesek, a kirándulások 

támogatottak.  



Gyermekvédelem: 

 

Óvodánkban a gyermekvédelem minden gyermekre kiterjedő gondoskodás, pedagógiai, 

pszichológiai, egészségügyi, jogi és szociális tennivalók összessége. Gyermekvédelmi 

programunkat ennek jegyében állítottuk össze. Az aktuális feladatokat havi bontásban, 

határidők jelölésével határoztuk meg. A feladatok megvalósításához az intézményvezető és a 

gyermekvédelmi felelős irányította, segítette az óvónőket. Szakmai, gyermekvédelmi 

munkánk felelősségteljes ellátásához részt vettünk helyi fórumokon, megbeszéléseken. 

Folyamatos munkakapcsolatot tartottunk gyermekjóléti szolgálat és a polgármesteri hivatal 

munkatársaival, védőnővel. A rászoruló gyermekeknek ruhát, cipőt adunk, sokat kapunk 

szülőktől, Máltai Szeretetszolgálattól. Folyamatosan követjük a hátrányos helyzetű gyerekek, 

HHH-s gyermekek hiányzását, jelzés nélkül telefonon, ill. személyesen érdeklődünk. 

         Nagycsoportos 20 fő gyermekből, 17 fő iskolaérett, iskolába megy. Májusi óvodai beíratáskor, 

eddig 20 fő iratkozott be a 2016-2017-es nevelési évre. 

         Óvodánkban 2fő fizet étkezési térítési díjat. Márciustól 1fő gyermek gluténmentes 

étkezésének biztosítása megoldott. 

                           

 

Óvodai   adatok: 
 

Létszám: 
Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. 

Kiscsop. 22 23 23 25 27 27 27 29 30 30 
Középső 
csop. 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Nagycsop. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Összesen 67 68 68 70 72 72 72 74 75 75 

 
Külön foglalkozások, fejlesztések 
 
 
 Logopédia Fejlesztő pedagógus Gyógytestnevelés 
Középső csoport 6 3 11 
Nagycsoport 6 2 14 
Összesen: 12 5 25 

 
 
 
 
 
 



Tehetséggondozó foglalkozások 
 
 
 Kézműves 1. 

Hétfő 
Kézműves 2. 

Kedd 
Aerobik 
Szerda 

Néptánc 
Csütörtök 

Bozsik foci 
Péntek 

Középső 
csoport 

4 0 10 11 3 

Nagycsoport 0 11 6 9 5 
Összesen: 4 11 16 20 8 
 
Hátrányos helyzetű gyerekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 
 
 
 Hátrányos 

helyzet 
Halmozottan 

hátrányos 
helyzet 

Gyermekvédelmi 
támogatás 

SNI BTM TB 

Kiscsoport 3 1 12       0 0 1 
Középső csop. 5 0 12 0 3 1 
Nagycsoport 0 3 6 0 3 0 
Összesen: 8 4 30 0 6 2 
 
Bejáró gyerekek 
 
 
 Balatonújlak Somogyszentpál Marcali Balatonmáriafürd ő 
Kiscsoport 2 4 1 0 
Középső 
csoport 

1 5 2 1 

Nagycsoport 3 4 0 0 
Összesen: 6 13 3 1 

 
 

Összegzés 
 
A 2015/2016-os nevelési évre kitűzött nevelési célokat, feladatokat intézményünk megvalósította. 

 
A Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda 2015 - 2016 - os nevelési évét eredményesnek értékelem. 
 
Köszönöm, Kéthely Község Önkormányzatának hogy óvodánk működéséhez, a tárgyi 

feltételrendszerének fejlesztéséhez az anyagi forrásokat rendelkezésünkre bocsájtja, szakmai 

fejlődéséhez, erkölcsileg hozzájárul! Köszönöm a Képviselőtestületi tagoknak az egyéni 

felajánlásokat, amivel rendezvényeinket támogatták, köszönöm, hogy programjainkon részt vettek!  

 

Kéthely, 2016. 06.16. 

                                                                      Magyar Tiborné Szűcs Judit Magdolna 

                                                                                          Óvodavezető 


