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Tisztelt Képviselő-testület!
A) Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos
Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről szóló – átfogó
beszámolója a 2016/2017–es nevelési évről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 85. § (2)
bekezdése rendelkezik arról, hogy „a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal
kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó
módon beszámoljon.”
A Közjóléti Iroda bekérte az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi
Napköziotthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évben végzett munkájáról az óvoda
vezetőjének beszámolóját, amelyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.
Az Nkt. 85. § (3) bekezdése az intézmény fenntartóját arra kötelezi, hogy honlapján,
annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási
intézmény munkájával összefüggő értékelését, ezért a képviselő-testület döntését
Eplény község honlapján megjelentetjük.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
B) Tájékoztató a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beíratásokról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint „Az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is,
aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen
található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodába történő
jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, továbbá a d) pontban
kapott felhatalmazás alapján meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai
csoportok számát.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI
rendelet) 20. § (1) bekezdése előírja, hogy „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április
20-a és május 20-a között kerül sor”.
Eplény Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének
19/2017. (II. 22.) határozata alapján az óvodai beíratások időpontja Eplény községben
2017. május 3-án és 4-én volt.
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A 2017/2018-as nevelési évre a 3. életévet 2017. augusztus 31-ig betöltő, 2017.
szeptember 1-jétől óvodai nevelésben részvételre kötelezett újonnan beíratott
gyermekek száma 3 fő.
Az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése előírja, hogy „A szülő – a családi napköziben
vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a (2a) bekezdésben
foglaltak kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján
kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által
közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy
órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.”
A (2a) bekezdés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés feltételeit
határozza meg.
Az Nkt. 49. § (1)-(3) bekezdése alapján:
„(1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e
törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek
körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője
dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az
óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda
fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az
óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket,
aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt
biztosító óvoda).”
Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda
engedélyezett létszáma 30 fő, az engedélyezett csoportok száma 1.
Az óvodába járó gyermekek száma 2017. szeptember 1-jén 10 fő. A beíratott
gyermekek száma 1 fővel emelkedik a nevelési év során, melynek oka, hogy a
gyermek 2017. szeptember 1-jét követően tölti be a 3. életévét. Más településről
beíratott gyermekek száma 2 fő. A központi beíratást követően a szabad óvodai
férőhelyek száma 19.
Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy
szíveskedjen.

a

tájékoztatót

tudomásul

Eplény, 2017. június 15.
Fiskál János

venni
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (VI. 28.) határozata
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének 2016/2017-es nevelési
évről készített átfogó beszámolójáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzat fenntartásában
működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének – az intézmény tevékenységéről
szóló – átfogó beszámolója a 2016/2017–es nevelési évről” című előterjesztést
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Eplényi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjének az intézmény
tevékenységről készített átfogó beszámolóját, a határozati javaslat 1. melléklete
szerinti tartalommal, elfogadta.
2. A képviselő-testület megállapította, hogy az intézmény a 2016/2017-es nevelési
évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és jó
minőségben teljesítette.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az óvoda
vezetőjét.
Felelős: 3. pontban: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: 2017. július 10.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
Eplény, 2017. június 28.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017.
(VI. 28.) határozatához

Beszámoló

az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2016/2017-es tanévi munkájáról

Készítette: Klausz Éva
óvodavezető
Napköziotthonos Óvoda
Eplény Veszprémi u. 62.
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Bevezető
A 2016/2017-es nevelési év beszámolójának elkészítésekor felhasználtam a
2016/2017-es nevelési év munkatervét, a KIR statisztikáit, belső kimutatásokat,
illetve a nevelési év ellenőrzési terve alapján gyűjtött tapasztalatokat.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat
szakágazat megnevezése
száma
1
851020
Óvodai nevelés
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
2
091120
ellátásának szakmai feladatai
3
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
6
104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
A nevelési év során intézményünk működését az alábbi szabályzók határozták meg:
Törvények:
- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről,
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
valamint az idevonatkozó módosítások.
Rendeletek:
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról.
- 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelet az óvodai nevelés országos
alapprogramjáról.
- 48/2012. (XXII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokon való közreműködés feltételeiről.
- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről.
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
- Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
- Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok
minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai
nevelés
- Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
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A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók:
- Az óvodai nevelés országos alapprogramja
- Helyi Pedagógiai Program
- Éves Munkaterv
- SZMSZ
- Házirend
I. Helyzetelemzés, intézményünk tárgyi, személyi és működési feltételei
Tárgyi feltételek
Intézményünk óvodai neveléshez köthető tárgyi feltételei a Pedagógiai Programunk
mellékleteként csatolt eszközjegyzéknek megfelelően biztosított. Természetesen
folyamatos pótlásra szorulnak azok az eszközök, melyek időközben tönkre mennek.
Az elmúlt nyár folyamán festés volt a gyermekek által használt közlekedőben,
folyosón, öltözőben, illetve új beruházásként az elavult udvari játékok cseréje történt
meg. Az új játékokat nagy örömmel vették birtokba nevelési év kezdetekor a
kisgyermekek. Intézményünk udvari játékainak felülvizsgálata, melyet jogszabály ír
elő, megoldott, ebben a nevelési évben is megtörtént.
Az nevelési év végén felújítást tervezünk a gyermekmosdóban, valamint szeretnénk új
játszószőnyeget és két hangfalat beszerezni. Festést a nyári szünetben nem szükséges
terveznünk, a játékok karbantartása, javítása, egyéb berendezési tárgyak javítása
szükségszerű. Időszerűvé vált a kerítés cseréje, amelyhez remélhetően sikerül majd
pályázati forrást igénybe venni, valamint a következő nevelési évben már szükségszerű
lesz a gyermekágyak lecserélése is.
Személyi feltételek
Ebben a nevelési évben pedagógus létszámunk, a jogszabályi előírásnak megfelelően,
gyermeklétszámhoz igazítottan 2 fő.
Pedagógusok
Intézményvezető
Óvodapedagógus
Dajka

Heti munkaidő Kötelező,azaz gyermekcsoportban
eltöltött órák száma
40 óra
40 óra
40 óra

12 óra
32 óra
40 óra

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, dajkai munkakörben tanév közben
személyi változások történtek. Jelenleg a munkakör betöltése határozott idejű
szerződéssel történik, 1 fő gyermekgondozási szabadságának idejére.
Óvodánk fejlesztőpedagógiai és logopédiai ellátását, hasonlóan az előző évhez, a
Veszprémi Nevelési Tanácsadó utazó pedagógusa látja el. A gyermekek terápiás
foglalkozáson heti egy alkalommal óvodánkban, illetve szakvéleményi javaslat
alapján második alkalommal Veszprémben vettek részt.
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A működési feltételek
Az óvoda éves nyitva tartása:
hétfő - péntek 7.00 - 17.00 óráig
A rendszeres óvodába járásra, illetve az igazolatlan hiányzások következményeire
minden év elején, szülői értekezleten, felhívjuk a tanköteles korú gyermekek szüleinek
figyelmét. Ebben az évben csak 1 szülő volt jellemző a rendszertelen hiányzás,
rendszeres óvodába járásra való felszólításra 2 alkalommal került sor.
Intézményünk gyermeklétszáma a 2015/16 nevelési évben a következőképpen alakult:
Megnevezés
fő
Gyermeklétszám 2016. október 1-jén
11
Gyermeklétszám 2017. május 31-én
13
Más településről bejáró gyermekek száma
3
Tanköteles gyermekek száma
4
Iskolába lépő gyerekek száma
4
Lakóhely szerinti áthelyezést kérelmező, azaz kiiratkozó gyermekek száma
0
További óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma
9
2016/2017-es. nevelési évre beiratkozott, de ellátást nem igényelt 2,5 éves
0
gyermekek száma
2017/2018-as. nevelési évre beiratkozó gyermekek száma
3
A következő nevelési évre várható csoportlétszám:

11 fő

II. Óvodánk szakmai munkája
2016/2017-es nevelési évben elsődleges célunk volt:
- a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek tiszteletben tartásával, a nyugodt
és kiegyensúlyozott légkör biztosítása,
- törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása.
További céljaink:
- az óvoda működését szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei,
Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása,
- a szervezet szakmai színvonalának további erősítése.
Nevelési év fő feladatai:
- az új dokumentumok aktualitásának megőrzése,
pályázati lehetőségek felkutatása, felhasználása a szakmai és tárgyi
feltételek javítására,
séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk
megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés,
- a törvényi előírásoknak megfelelő fejlődési napló vezetése, s ennek
megfelelően tájékoztató a szülőknek,
- különös figyelmet igénylő gyermekek, tehetséges gyermekek felismerése,
fejlesztése,
- a Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatok folyamatos
megvalósítása.
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Nevelési év sajátos feladatai:
- Felkészülés a tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre, az intézményi értékelési
rendszer kialakítására, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszerének lapját
képező minősítési rendszer bevezetésére.
- A gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való
együttnevelés erősítése e témában.
- Az óvoda udvarának további rendezése, virágosítása.
A környezettudatos nevelés életünk részévé vált.
fontosságára felhívjuk a gyerekek figyelmét.

A víz- és energiatakarékosság

A természet szeretetére nevelést, a környezetvédő-természetvédő ember személyének
alakítását már kiscsoportos korban elkezdjük. Ehhez jó alkalmat jelentettek az
élményszerző kirándulások, séták. A természeti környezetben gyűjtött tapasztalatok
segítették a gyermekek ismereteinek elmélyítését.
A nevelési év során igyekeztünk „zöld ünnepeink” köré szervezni tevékenységeinket.
A csoportok közösségi életére, az egymásra való odafigyelés, együttműködés volt
jellemző. A gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való
együttnevelés, mint feladat, kiemelt figyelmet kapott a tanévben.
Az együttműködő, kölcsönös bizalmon alapuló óvodapedagógus- szülő kapcsolat
kialakítására törekedtünk, hisz fontosnak tartjuk a szülők bevonását az óvodai nevelés
folyamatába.
Folyamatosan kapcsolatban állunk a gyermekvédelmi szakemberekkel és pszichológusi
segítséget is kértünk a Nevelési Tanácsadótól. Ennek köszönhetően az érintett
gyermekek igyekeznek elfogadni a csoport szokásait, fejlődésüket az
óvodapedagógusok, logopédus, fejlesztőpedagógus segíti.
A csoport neveltségi szintjét figyelembe véve megállapítható, hogy a nevelési év
végére a gyermekek többsége a csoportban kialakított szokás és szabály rendszer
szerint éli mindennapi életét. Meg kell említeni, hogy a családokból érkező kis
csoportosaink többsége nem rendelkezik az étkezésekhez kötődő szokásokkal, nem
tudnak étkezéskor egy helyben ülni, nem használják helyesen a kanalat, nem
használnak szalvétát, a beszédfegyelem hiánya minden korosztályban jellemző.
A nevelési év során igyekeztünk különböző programokat megszervezni:
- Hitoktatás a szülői igényeknek megfelelően
- Színházlátogatás Veszprémben
- Ünnepváró játszóházak szervezése
- Kirándulások a településen és a környező városokban
- Tanulmányi kirándulás a Balaton-felvidéken
- Sí tábor
Ebben a nevelési évben is barkácsoló délutánokkal készültünk az ünnepekre, ezzel
szülőkkel, családokkal való szorosabb kapcsolat kialakulását szerettük volna elérni.
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A Szülők Közösségére egész évben az együttműködés, az óvodának nyújtott önzetlen
segítségnyújtás volt jellemző.
Óvodai ünnepélyeink a Pedagógiai Programban és a munkatervben meghatározottak
szerint kerültek megszervezésre.
Óvodásaink az idei tanévben is részt vettek a falu idős lakóinak szervezett karácsonyi
rendezvényen, az Eplényi Gyermekekért Alapítvány rendezvényein, és szintén
sikeresen szerepeltek a Bakonynánai Márton napi rajzversenyen.
Gyermekvédelem
Ebben a nevelési évben szeptember 1-jétől 11 gyermek számára térítésmentesen
biztosította az intézmény az óvodai étkeztetést, mely létszám 2018. február 1-jétől 12
főre emelkedett. 2017. május hónaptól 1 fő fizetett a gyermekétkeztetésért, diétás
étkeztetésre nem volt igény.
Az óvodapedagógusok a hátrányos
folyamatosan figyelemmel kísérték.

helyzetű

gyermekek

sorsának

alakulását

A család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival folyamatosan kapcsolatot tartunk,
a prevenciós problémákat megszüntető tevékenységek az óvodapedagógusok és a
védőnő egyeztetésén alapultak.
III. Óvodánk minőségügyi munkája
Jogszerűség
Az intézmény vezetése törekszik arra, hogy folyamatosan biztosítsa a teljes működést
szabályozó dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat,
valamint az intézmény belső szabályozóinak hozzáférhetőségét, a kétoldalú
információáramlást.
Tervezés
A tervezésünk alapjául a jelenleg intézményünk minőségelvű működését biztosító
dokumentumok szolgálnak, melyek a pedagógus minősítési rendszer kialakításával, az
intézményi önértékelési rendszer bevezetésével folyamatosan változni fognak.
Vezetői ellenőrzés
Vezetői ellenőrzésre és értékelésre az éves munkatervben meghatározott szempontok
figyelembevételével került sor.
Minőségirányítási rendszer működése
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása hatályon kívül
helyezte a minőségirányítási rendszer működtetésére vonatkozó rendelkezést.
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Ettől függetlenül óvodánkban az intézményi önértékelési kézikönyv elkészítését
megelőzően is a partneri elégedettség vizsgálatra alapozva készítjük el a következő
nevelési év munkatervét.
A vizsgálatból megállapítható, hogy Pedagógiai Programunk fő célkitűzéseinek
megvalósulását a gyermekek mindennapjaik során is megélik. A játék, a környezeti
nevelés, az egészséges életmód alakítása és a hozzá kapcsolódó tevékenységek a
gyermekek számára is meghatározók.
A következő nevelési év feladatai:
- felkészülés a pedagógusminősítési rendszer által meghatározott minősítési
eljárásokra, minősítő vizsgára (1 fő jelentkezett),
- az intézményi önértékelési kézikönyv elkészítése, intézményi elvárás rendszer
kidolgozása,
- szakmai ellenőrzésekre, tanfelügyeleti ellenőrzésekre való felkészülés,
- közvetett partnereink tájékoztatása a partneri elégedettségről,
- a szülői tájékoztatás hatékonyabbá tétele,
- a gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való
együttnevelés erősítése e témában,
- esztétikus, komfortos környezet fejlesztése a gyermekek számára,
- módszertani továbbképzéseken való részvétel.
IV. Összegzés
A 2016/2017-es nevelési év gazdag program kínálatának köszönhetően a gyermekek
jól érezték magukat óvodánkban. Kitűzött nevelési céljainkat intézményünk
megvalósította.
Az intézmény helyzete jelenleg infrastruktúra, környezeti tényezők, szakképzett
munkaerő szempontjából optimálisnak mondható. Ami kiemelt figyelmet igényel, az a
településen lecsökkent születések száma és ennek következményeként a helyben lakó
beiratkozó gyermekek létszámának csökkenése.
Eplény, 2017. június 12.
Klausz Éva s.k.
óvodavezető

