
 
                                     Napköziotthonos Óvoda         8413  Eplény, Veszprémi u. 62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló  

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő testületének 

  2012. 07. 21-i ülésére 

 

 

 

 

Tárgy: Napköziotthonos Óvoda működése 

 a 2011/2012 nevelési év során 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Klausz Éva  

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                     Napköziotthonos Óvoda         8413  Eplény, Veszprémi u. 62.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék 

 

 

 

 

1. Az óvoda bemutatása, alaptevékenysége, gazdálkodása 

2. Statisztikai létszámadatok  

3. A működés feltételei 

4. Az intézmény szakmai tevékenységének elemzése 

5. Az intézmény kapcsolatai 

6. Hagyományok, ünnepek, közös élmények 

7. Ellenőrzés-értékelés 

8. 2012-2013-es tanév feladatai 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                     Napköziotthonos Óvoda         8413  Eplény, Veszprémi u. 62.  

 

1. Az óvoda bemutatása, alaptevékenysége, gazdálkodása 

 

Alaptevékenységek az alapító okiratnak megfelelően 

Óvodai nevelés – ellátás 

óvodai intézményi étkeztetés 

Az intézmény feladata 

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. 

 Feladatunk a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú fejlesztése és a személyiség 

kibontakoztatása mellett a szocializáció, illetve az egészséges életmódra nevelés. 

Életkori sajátosságaikat figyelembe véve a különböző tevékenységi formákban - 

Óvodai Nevelési Programunknak megfelelően - igyekszünk gyermekeinket 

felkészíteni az iskolai életmódra. Az óvoda minden dolgozójának, külső- belső 

partnerének e célok megvalósulását kell szolgálnia. 

 

2. Statisztikai létszámadatok  

Óvodánk egy vegyes csoporttal működik, melybe 2,5-7 éves korú gyermekek 

járnak. 

1. Személyi feltételek 

A közoktatási törvényben előírt feltételek alapján a személyi állomány a 

nevelési év során biztosított volt. 

 Óvodapedagógus: 2 fő 

 Dajka: 1 fő 

 Technikai dolgozó (részmunkaidőben) 1fő 

 

 

Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi 

feltételei határozzák meg, ezért erre különös figyelmet fordítunk. Kollektívánk 

összetétele stabil, az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak 

állandósága gyermekeknek és szülőknek egyaránt biztonságot jelent. 

 

Gyermeklétszám alakulása 

 

 Férőhely. 30 fő 

 Nyitó létszám : 12 fő 

 Záró létszám : 16 fő 

 Óvodai étkeztetést igénybevevők száma: 16 fő 

 Iskolába megy: 5 fő 

 Befogadó intézménybe: 1 fő 

 Más intézménybe: 4 fő 

 Logopédiai ellátást igényelt:  3fő 

 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült: 3 fő 
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 Étkezési támogatásban részesült (3 vagy több gyerek, tartósan beteg): 0 fő 

 Beiratkozók száma az új tanévre : 2fő 

 Várható nyitó  létszám a következő tanévben: 13 fő 

 

A rendszeres óvodába járásra, illetve az igazolatlan hiányzások 

következményeire minden év elején, szülői értekezleten felhívjuk a tanköteles 

korú gyermekek szüleinek figyelmét. Ebben az évben nem volt jellemző a 

rendszertelen hiányzás, rendszeres óvodába járásra való felszólításra nem került 

sor. 

 

3. A működés feltételei 

 

Személyi feltételek 

A személyi feltételek megteremtése elengedhetetlen feltétele a Helyi Nevelési 

Programunk céljainak minél tökéletesebb megvalósításához. Az óvoda teljes 

nyitvatartási idejében szakképzett óvónők foglalkoznak a gyermekekkel. A 

gondozási feladatokat, a takarítást, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos 

feladatokat  2 fő  látja el. Az óvónők és a dajka az érvényben lévő munkaköri 

leírások, továbbá a tanévre összeállított 

munkarend alapján végzik nevelési, gondozási és egyéb tevékenységüket. 

 

Továbbképzések 

Munkaköréhez szükséges szakképesítéssel minden dolgozó rendelkezik, mely a 

színvonalas munka alapfeltétele. 

Dajkánk elvégezte a dajkaképzőt, így a pedagógiai munkába 

aktívabban, felkészültebben tud bekapcsolódni, a gyermekek érdekében segíteni 

a pedagógusok munkáját. 

 Óvónők és dajkák együttműködése jó, szívesen dolgoznak együtt. 

Pedagógusaink folyamatosan tanulnak, szakirányú tanfolyamokat végeznek, s az 

ott tanultak alkalmazásával még tartalmasabbá, színvonalasabbá válik óvodai 

nevelésünk. 

Az idei tanévben 1 fő vesz részt  60 órás akkreditált szakmai továbbképzésen. 

 

Tárgyi feltételek 

Tárgyi feltételeink jónak mondhatóak. Feladataink ellátásához rendelkezünk az 

alapvető eszközökkel, és lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk állandóan 

javítani, fejleszteni eszközállományunkat, esztétikusabbá tenni a környezetet. Ez 

nem jelenti azt, hogy nincs szükség folyamatos fejlesztésre, eszközbővítésre. 

A fenntartó a működéshez szükséges alapvető feltételeket biztosítja, de 

fejlesztéseinkhez, az eszközök vásárlásához, cseréjéhez a költségvetés erre a 

célra felhasználható részén kívül pályázati forrásokat is igyekszünk felkutatni és 

felhasználni. A csoportszobák berendezése, bútorzata - az óvónői ötletességnek, 

leleményességnek köszönhetően - esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a gyermeki 
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tevékenységeket. Hiányosságaink pótlására törekszünk, azon túlmenően pedig 

mindent megteszünk, hogy a gyermekeket megfelelő külső és belső 

környezetben fogadjuk. 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy kellemes egészséges és biztonságos külső és 

belső környezetben töltsék el a gyermekek és a felnőttek az óvodában töltött 

időt. Az intézmény komfortja, a csoportszobák, a kiszolgáló helységek és az 

udvar esztétikája, karbantartottsága jó feltételeket teremt a nevelőmunkánkhoz 

.Udvarunk felszerelései, játszóhelyei kitűnő lehetőséget nyújtanak a 

mozgásfejlesztésre, tartalmas játékra, munkatevékenységre, de a korszerűsítésre 

szükség van.  

Fejlesztéseink a tárgyidőszakban: 

- fejlesztőeszközök, játékok vásárlása,beltérre és kültérre egyaránt 

- értelmi, logikai képességet fejlesztő játékok vásárlása 

- logopédiai fejlesztést célzó eszközök beszerzése 

 

Korszerűsítés, felújítás 

Folyamatosan történtek az évek folyamán az épület állagmegóvásához 

kapcsolódó kisebb-nagyobb karbantartási munkák. Az idei tanévben a nyári 

zárás alatt beltéri  festési munkák és az udvari játékok feljavítása , sikeres 

pályázat esetén  részbeni cseréje fog megtörténni, a költségvetésben tervezettek 

alapján. 

 

4. Az intézmény szakmai tevékenységének elemzése 

Az óvodának a nevelési-gondozási feladatokon kívül fontos feladata az iskolai 

életmódra való felkészítés. Arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre álló 

időben (3-4 év) lehetőség szerint minden gyermeket eljuttassunk az 

iskolaérettség szintjére. Szem előtt kell azonban tartanunk, hogy a gyermekek 

személyisége, adottságai, fejlődési üteme, családi háttere nagyon különböző 

lehet, ezért nem mindenki éri el ezt a szintet 3 év alatt. 

Évről- évre vannak, akik szülői kérésre, a pedagógus vagy a Nevelési Tanácsadó 

javaslatára 7, speciális esetben 8 éves korukig járhatnak óvodába. 

Az idei tanévben logopédiai ellátásra  3 gyermek   esetében volt szükség, tanév 

elején pedig teljes körű felmérést végzett óraadó fejlesztő pedagógusunk a 

nagycsoportosoknál, a fejlettségi szinteket illetően.  

  

Pedagógiai feladatok 

Az óvodában folyó nevelési – oktatási - gondozási feladatokat törvények, 

rendeletek, az óvoda Működési Szabályzata, Nevelési Programja, valamint az 

éves munkaterv szabályozza. 

Az óvoda saját nevelési programja alapján végzi a nevelési – oktatási - 

gondozási feladatokat. A nevelési program érvényességi ideje határozatlan időre 

szól, változtatni a törvényi módosításoknak, illetve a szervezeti felépítésben 

bekövetkező változásoknak megfelelően kell. 
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A Helyi Óvodai Nevelési Programunk fő feladata és célja, a 3-7 éves korú 

gyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlesztése, (testi, szociális, 

érzelmi, értelmi) valamint az iskolai életmódra való felkészítés. Programunk 

alapján nagy hangsúlyt fektettünk a gyermekek differenciált, egyéni 

fejlesztésére, kiemelten kezeltük a játékot, mint a gyermek fő tevékenységi 

formáját. 

 

Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy szeretetteljes környezetben, 

harmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. Olyan 

gyermekeket, akik biztonságosan tudnak tájékozódni természeti és társadalmi 

környezetükben, szociális fejlettségük birtokában sikeresen alkalmazkodnak a 

mindennapi életszituációkhoz. Alapelvünk, hogy minél több alkalmat, időt, 

lehetőséget kell biztosítani a gyermekeknek az elmélyült játékra. 

Az óvónők – élve a pedagógiai módszertani szabadság elvével – építenek a 

gyermekek tapasztalataira, spontán ötleteire, személyiségüket a játék – munka - 

tanulás tevékenységeivel formálják. 

 

Szakmai tevékenység, játék, játékos tanulás 

Az Óvoda Nevelési Programjának módosítása az Alapprogram változásainak 

tükrében 2010. évben megtörtént.  

Nevelési gyakorlatunk során építettünk a gyermekek azon tevékenységeire, 

amelyek az óvodás korosztály sajátosságai: a játékra, mozgásra, anyanyelvi 

nevelésre, hangsúlyozva a külsővilág tevékeny megismerését, a művészeti, 

esztétikai, erkölcsi értékek közvetítését, valamint törekedtünk a szülők 

megnyerésére és partnerként való kezelésére nevelésünk során. 

Nevelőmunkánkra a gyermekközpontúság, a családias légkör, a gyermeki 

igényeket figyelembevevő differenciált személyiségfejlesztés jellemző. 

Nevelésünk során hangsúlyoztuk a környezeti ártalmakkal szemben ellenálló, 

testileg, szellemileg egészséges, harmonikusan fejlett, mozgást és környezetüket 

szerető gyermeki személyiség formálását. Ezt biztonságos környezet 

megteremtésével, az egészségügyi szokások alakításával, a mozgás 

megszerettetésével, valamint a természet- és környezetvédelem tudatos 

gyakorlásával valósítottuk meg. 

A fejlesztéshez esztétikus, rendezett, balesetmentes és célirányos környezetet 

biztosítottunk, amely a gyermekek számára impulzusokat adott a 

tevékenységekre. 

Tevékenységeinkben kiemelt volt a hétköznapi problémák kezelése, a pozitív 

személyiségjegyek alakítása, valamint a gyermekek viselkedéskultúrájának 

fejlesztése, mint például udvariasság, köszönési szokások kialakítása, szeretetet, 

egymás elfogadása, türelem, nyitottság, aktív érdeklődés, önállóság, 

alkalmazkodás társakhoz, felnőttekhez, empátia. 
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A csoport napi működésének jellemzője volt a délelőtti differenciált mikro 

csoportos, egyéni, páros, kooperatív fejlesztés, tapasztalatgyűjtés, 

ismeretszerzés. 

A szülők – gyermekek számára szervezett közös programokkal  a szabadidő 

hasznos eltöltésére hangolódást, egymás megismerését, összekovácsolást, a 

környezettudatos életvitel bemutatását, gyakorlását segítettük elő. 

A csoport és egyes gyermekek megismerésére sajátos mérési, értékelési 

rendszert használunk. 

Az óvodai nevelési programunk fő törekvése, hogy a tanulási képességek és 

kompetenciák célzott fejlesztésével minden gyermeket lehetőségeihez mérten 

felkészítsük a zökkenőmentes iskolakezdésre, az iskolai közösségbe történő 

beilleszkedésre. 

A program tartalmi kidolgozásánál a gyermekek alapvető megnyilvánulási 

módjára és fő tevékenységi formájára, a mozgásra és a szabad játékra alapozva 

szervezzük a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai 

feladatokat. 

Az iskolaérettségi kritériumok teljesítését melyek a Helyi Óvodai Nevelési 

Programunkban megfogalmazottak, megfelelő módszerek és eszközök 

alkalmazásával értük el, hogy a gyermekek sikerélményhez jutva, 

problémamentesen kezdhessék az iskolát, feladataikat örömmel, önállóan 

végezzék. A szabad játék, a tevékenységekben megvalósuló tanulás 

elsődlegességét biztosítottuk, mely a gyermekek teljes személyiségfejlődését 

támogatja. 

 

A tanköteles korú gyermekek logopédia ellátása maximálisan megoldott. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek értelmi és személyiség fejlesztése egyéni 

ütemük mindenkori figyelembevételével történik az esélyegyenlőség 

biztosításával. 

Kiemelt cél az alapvető életvezetési képességek elsajátítása, megkülönböztetés 

nélküli együttnevelés és elfogadás, alapvető értékek az óvodai nevelés során, 

amelyek szükségesek a közösségen belüli, önálló, vagy viszonylag önálló élet 

eléréséhez. 

 

 Gyermekvédelmi tevékenység 

A gyermekvédelem kiemelt helyet foglal el a csoport munkájában.  

Az intézményben 1 fő látja el a gyermekvédelmi feladatokat, de minden 

óvodapedagógus feladata: a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében való részvétel, ezek megvalósulása folyamatosan érvényesült 

a csoportban. A családok életében történt változásokat figyelemmel kísértük. 

A hátrányos helyzetű gyermekek szociális helyzetük miatt rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, valamint a tartósan beteg és a 

háromgyermekes családok normatív kedvezményt kapnak 
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az étkezésnél. 

 

 Balesetvédelem 

Az intézmény tárgyi feltételei jók. Nagy gondot fordítunk a gyermekek által 

használt helyiségek, illetve eszközök épségére, ezzel is igyekszünk minimálisra 

csökkenteni a balesetek bekövetkeztének lehetőségét. A gyerekek figyelmét 

rendszeresen  felhívjuk a veszélyekre, és koruknak megfelelően igyekszünk 

megtanítani az elhárítás módját. 

Gyermekeink sokat mozognak a szabadban. Udvari játékaink karbantartását 

folyamatosan végeztetjük, az elavultakat  lehetőségeink szerint cseréljük. 

Intézményünkben a 2011/2012-as nevelési évben gyermekbaleset és munkahelyi 

baleset nem történt. 

 

5. Az intézmény kapcsolatai 

Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül. Arra törekszünk, hogy a családi 

nevelést kiegészítve gondozzuk, ápoljuk, védjük, szocializáljuk, neveljük, 

harmonikusan fejlesszük a gyermeket. A szülőket nevelő partnernek tekintjük, 

ismertetjük velük nevelési felfogásunkat, programunk célját, feladatát. Minden 

lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a családi nevelési eljárásokat, 

szokásokat megismerjük. A kölcsönös kapcsolat kifejezője az is, 

hogy komolyan vesszük a szülő kérését, javaslatát, esetleg bírálatát. 

Óvodánk nyitottságára jellemző, hogy a szülő igényének megfelelően 

lehetőséget adunk arra, hogy előzetes megbeszélés alapján, bármikor betekintést 

nyerjen gyermeke óvodai életébe. A gyermek egyéni fejlődéséről folyamatosan 

konzultálunk a szülővel. 

Minden tőlünk telhető segítséget megadnunk annak érdekében, hogy a gyermek 

egységes, következetes, fejlesztő nevelésben részesülhessen otthon és az 

óvodában egyaránt. 

Lehetőségeink a tapasztalatcserére: szülői értekezletek, fogadóórák, napi 

találkozások, kirándulások rendezvények. 

 

Az iskolákkal, mint társintézményekkel jó kapcsolatban vagyunk. Fontosnak 

tartjuk, hogy az átmenetet minél zökkenő mentesebbé tegyük. Ennek érdekében 

folyamatos, rendszeres, hagyományteremtő - és megtartó kapcsolatra törekszünk 

az iskolával.  

Az együttműködés alapjai: 

Az óvodások egy-egy tanórán részt vesznek, tapasztalatokat szereznek az 

iskolában folyó munkáról. A szülők, gyermekek együtt részt vehetnek az iskola 

által szervezett sport rendezvényeken, kézműves foglalkozásokon. 

A tanító nénik májusban tájékoztató értekezletet tartanak  a szülőknek az 

iskolába lépéssel kapcsolatos teendőkről, a várható feladatokról. 
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A sok találkozás biztonságot ad az ovisoknak: ismert intézményben, ismert 

pedagógusokkal fognak találkozni. Ezeknek a programoknak köszönhetően, 

magabiztosan, kevésbé szorongva kezdhetik meg az iskolát. 

A Gyermekjóléti Szolgálattal folyamatos kapcsolattartásban vagyunk. 

Szerencsére az óvodás gyermekek között nincs veszélyeztetett környezetben élő 

kisgyermek. Több alkalommal jelzőrendszeri megbeszélésen vettünk részt, 

amelyen, az óvodán kívül a védőnő, a gyámügyi előadó, és a családsegítő 

munkatársa vett részt. 

Az óvoda szülői munkaközössége a csoportokban választott szülők 

képviselőiből áll. A nevelési év folyamán több alkalommal is megbeszélést 

tartottunk, ahol az éves feladatokról, programokról tájékoztattuk őket. 

Kapcsolatainkat minden téren a korrektség jellemzi. A szülőkkel törekszünk a 

gyermekek életkorához, szükségleteihez megfelelő programokat szervezni 

melyeken a szülők is szívesen részt vesznek és segítenek a szervezésben, 

előkészítésben és lebonyolításban is. A nevelési elveink és módszereink közös 

nevezőjét próbáltuk megtalálni. A házirendről folyamatosan tájékoztatjuk a 

szülőket, a beiratkozók átvették. 

A szülőkkel való együttműködés formái: beszoktatás, fogadóóra, szülői 

értekezlet,  

nyíltnapok, családi napok, közös ünnepek 

 

Egészségügyi szolgálat 

A szűrő vizsgálatokat óvodaorvosunk Dr. Kovács Hajnalka  rendszeresen 

elvégzi, bizalommal fordulhatunk hozzá az egészségneveléssel kapcsolatos 

kéréseinkkel, mindig szakszerű, lelkiismeretes segítséget nyújt a védőnővel 

együtt. 

A védőnő havonta látogatja gyermekeinket, napra kész ismeretekkel rendelkezik 

róluk. 

 

Rendezvényeink, programjaink:  

  

Nagy öröm volt számunkra, hogy a szülők nagy többsége igényelte a fogadóórák 

aktivizálását, így a gyermekekről sokkal korrektebb, egyénre szabott 

tájékoztatást kaphattak. 

Szakmai szervezetekkel aktualitásnak megfelelően támogatjuk egymás 

munkáját. 

Az iskola vezetésével és nevelő testületével korrekt szakmai kapcsolatot tartunk 

fenn. Fenntartóval a kapcsolatunk törvényes kereteket betartó, egymás munkáját 

kölcsönösen támogató, korrekt információkra épül. Problémáink megoldását a 

segítő szándékú  együttműködés jellemzi. A kapcsolattartás formái: napi 

kapcsolat , illetve időnként időpont egyeztetéssel történő megbeszélések a 

polgármesterrel, a polgármesteri hivatal alkalmazottaival. 
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6. Hagyományok, ünnepek, közös élmények 

Óvodai életünk megszervezése során minden alkalmat megragadtunk a 

hagyományok, ünnepek ápolására, ezzel is fokozva a közösséghez tartozás 

élményét. Ünnepek alkalmával, a gyermekekkel közösen készítettünk apró 

ajándékokat, meglepetéseket. A társadalmi ünnepeket, a gyermekek életkorának 

megfelelően ünnepeltük, illetve részt vettünk a település  közösségi 

rendezvényein is. 

 

Hagyományaink szerint:  

Mikulás – óvodai szinten ünnepeltük a gyermekek személyre szóló csomagot 

kaptak. 

Karácsony – karácsonyfát állítottunk, a csoport játékkészletét, 

meséskönyvállományát bővítettük. Családi kézműves délutánt szerveztünk, 

illetve műsort adtunk a település idős lakóinak rendezett karácsonyi ünnepségen.   

Farsang – óvodai szinten ünnepeltük. Jelmezes felvonulás, tréfás játékok, tánc 

jellemezte a mulatságot. A jó hangulathoz szükséges kellékekről a szülők 

gondoskodtak. 

Fényképezésre, videó készítésre lehetőséget biztosítottunk a szülőknek. 

Március 15. – a gyermekek életkorának megfelelően emlékeztünk meg róla. 

(nemzeti színű zászló, kokárdafestés, verstanulás, rövid történetek mesélése, 

zártkörű ünnepség) 

 

Húsvét – Nyuszi várás előkészítése, apró saját készítésű ajándékkal 

kedveskedtünk a gyermekeknek, locsolóverset tanultunk.  

Anyák-napja –óvodai felkészítés  segítségével  köszöntötték a gyermekek 

otthonaikban  az édesanyákat. 

Tanévzáró ünnepély – óvodai szinten ünnepeltük. A gyermekek az egész évben 

tanult énekekből, mondókákból, versekből összeállított műsort mutatták be a 

szülőknek. Az iskolába készülőket  verssel, kis ajándékkal búcsúztattuk. 

Születésnapok – megünneplésének kiemelkedő szerepe van a közösségi élet 

alakításában. A szülinaposnak ajándékkal kedveskedtünk, énekkel, mesével 

köszöntöttük az ünnepeltet. 

 

Kirándulások, külső programok az idei tanévben:  

 

— Őszi tanulmányi kirándulás vonattal  Pannonhalmára  

— Őszi erdei óvoda szervezése 

— Színházlátogatások Veszprémben 

— Meseszínház helyben vendégelőadókkal 

— Sítábor napközis jelleggel 5 nap 

— Ismerkedés az orgonával-hangszerbemutató Olaszfaluban, a Plébánián  

— Zirc –Reguly ház, Arborétum látogatás  
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— Kirándulás kisvonattal  Huszárokelőpusztára, és az Odvaskő barlanghoz 

—  Tanulmányi kirándulás tavasszal a tihanyi Levendula látogatóközpontba 

— Tavaszi erdei óvoda szervezése 

— Állatkert látogatások Veszprémben 

 

7. Ellenőrzés-értékelés 

Szakmai, pedagógiai munka ellenőrzése az éves  munkatervben foglaltak alapján 

történt. Az ellenőrzés kiterjedt a pedagógiai munkával kapcsolatos 

dokumentáció kezelésére is. Az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok, 

észrevételek megbeszélésre kerültek. Az ellenőrzések 

időpontja, témája a csoportnaplóban került dokumentálásra. Az óvónők 3 

havonként rögzített szakmai munkaterve  az éves nevelőmunka értékelése 

szintén a csoportnaplóban van rögzítve. 

A pedagógusok a munkát a Helyi Nevelési Program szellemében végezték, 

kiemelt figyelemmel az iskolára való alkalmasság, játék és a tanulási képességek 

fejlesztése területén. 

A csoportdokumentációk, személyiség és fejlesztőnaplók, munkaidő-

nyilvántartások naprakészen voltak vezetve.  

Alapvetően egész évben törekedtek a pedagógusok és a dajka  a jó együtt 

működésre, az elvárások teljesítésére, a problémák közös megoldására. A 

nevelői tevékenység igényes  szakmai színvonalon folyt. 

A gyermekek mindenekfelett álló érdekeit tartottuk folyamatosan szem előtt. 

 

Óvodai nevelésünk eredményességét a tanévben az alábbi területeken 

vizsgáltuk, mértük, értékeltük: 

 

A gyermeki személyiség fejlődésének vizsgálata 

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakoztatására törekedtünk. Az egyes gyermekek fejlettségének 

mérését szükségesnek tartjuk, ezért óvodásainkat évente egyszer, májusban 

vizsgáljuk. A gyermekeket a következő 

területeken figyeltük meg: 

Testi fejlettség terén 

Az egészséges életmód alakítása 

Értelmi fejlettség tekintetében 

Anyanyelv fejlesztése, mese, vers 

Ének-zene, énekes játék 

Rajzolás, mintázás, kézimunka 

Külső világ tevékeny megismerése 

Szociális érettség tekintetében 

Érzelmi nevelés, szocializáció 

Munka jellegű tevékenységek 

Játék 
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Értelmi képességek vizsgálata a tanköteles korú gyermekeknél. 

Érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, figyelem, gondolkodás terén végeztünk  

írásos felérést, megfigyelést,  az iskolába készülő gyermekeknél. 

 

Szülői tájékoztatás: Az információk bizalmas jellege miatt, az érdeklődő 

szülőknek fogadóóráink alkalmával  lehetőséget biztosítottunk, hogy a 

gyermekével kapcsolatos mérési eredményeket megismerhesse. 

 

8. 2012-2013-as tanév feladatai 

 

A tanévben kiemelt nevelési célok, feladatok: 

A szakmai innováció tekintetében elsődleges szempontnak tarjuk, hogy a 

megváltozott körülményekhez alkalmazkodó és a kidolgozatlan területeket 

felvállaló, fejlesztési irányvonalat megjelölő tervszerű,  célirányos 

tevékenységek legyenek dominánsak. 

A módosított Helyi Nevelési Programunk tükrében a rövid és hosszú távú 

célokat jelölt meg nevelőközösségünk. 

- A gyermekek szociális képességeinek megismerése: A gyermekek 

személyiségfejlődési folyamata egyénenként eltérő, így különböző módon, 

igényeiknek megfelelően kell segítenünk közös játékukat, kapcsolataik 

alakulását, támogatni őket abban, hogy a lehető legkevesebb zökkenővel járják 

végig a szocializáció lépcsőfokait. 

- A konfliktuskezelés képességeinek fejlesztése. 

- Szemléletformálás: az óvodapedagógus és a dajka empátiájának erősítése, 

toleranciájának 

növelése. 

- A pedagógusok módszertani kultúrájának megújítása, korszerű tanulási 

stratégiák megismertetése,továbbképzések során. 

- Az óvodai dajkának a gondozó, szoktató, környezeti feltételeket biztosító, 

egészségvédő munkája során az óvodapedagógus közvetlen segítő társaként kell 

működnie. Világosan el kell különíteni, hogy mely esetekben kompetens, mely 

esetben segítő ez a szerepkör. 

- Ezen, célok alárendelve tervezzük belső képzéseinket, illetve teremtjük meg az 

önképzés lehetőségét minden dolgozó számára. 

- A gyermekek viselkedése, az élethez, óvodához, a pedagógushoz való 

viszonyulása rohamosan és tömegesen átalakul, így nekünk, pedagógusoknak is 

új utakat kell keresni a nevelőmunka hatékonysága érdekében. 

- Az óvoda – iskola kapcsolatának újraértelmezése, megerősítve, hogy az óvoda 

funkcióját tekintve továbbra is gyermekközpontú, nevelő, fejlesztő intézmény, 

viszont megváltozott az iskola funkciója. 

Elfogadjuk, hogy minden életkornak megvan a speciális szükséglete, 

sajátossága, 
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amelyeknek az intézményekben meg kell felelni, ezáltal mi arra törekszünk, 

hogy az iskolai 

életre alkalmassá tegyük gyermekeinket. 

 

- Az udvari játékok állagának, az udvar esztétikájának megőrzése, fejlesztése, 

valamint belső környezetünk szépítése, megőrzése. 

A helyettesítést, betegállományt továbbra is a belső rendszer átcsoportosításával 

fogjuk ellátni  

— Továbbra is kiemelten kezeljük az óvodás gyermekek 

személyiségfejlesztésének leghatékonyabb eszközét, a játékot. 

— A sok beszédhibás gyermekre való tekintettel előtérbe helyezzük a 

gyermekek beszédének fejlesztését a mindennapi nevelőmunkánk során. 

— Nagy figyelmet fordítunk a gyermekvédelmi munkára, a veszélyeztetett 

gyermekek fokozott védelmére, a hátrányban szenvedők segítésére, és 

felzárkóztatására. 

— Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek differenciált, egyéni 

fejlesztésére, legfőképpen a szociálisan hátrányban szenvedők mentális 

gondozására. 

— Nagy figyelmet fordítunk a balesetveszély elhárítására és a gyermekbalesetek 

megelőzésére. 

— A gyermekek egészségének megőrzése és az egészséges életvitel igényének 

megalapozása érdekében nagy gondot fordítunk a rendszeres 

gyümölcsfogyasztásra, levegőzésre és a fokozott aktív mozgásra. 

- A természet szeretetére, védelmére nevelés érdekében több időt fordítunk 

sétára, kirándulásra, az erdei óvodai programunk továbbfejlesztésére. 

 

Összegzés 

Óvodánkban valamennyien  nyomon követjük  a gyermekek fejlődési változóit, 

fejlődési potenciáit napi gyakorlatunk során a nevelés eszközein keresztül–: 

játék, munka, tanulás, stb.  

Valljuk, hogy mindenki az alapképességek és kulcskompetenciák fejlesztése 

nyomán válik képessé az egész életen át tartó tanulásra. Ezért törekszünk a 

tanulási tevékenységek további korszerűsítésére, újabb módszerek keresésére, 

azok óvodai alkalmazására. 

Mint nevelési intézmény, ellátjuk az óvó-védő, szociális, nevelő-fejlesztő 

feladatokat. Pedagógiai funkciónknak tekintve pedig felvállaljuk az iskolai 

életre való előkészítést úgy, hogy az iskolába kerülő gyermekeink olyan 

pszichés fejlettséggel rendelkezzenek, amelyek a tanulásra, mint fő iskolai 

tevékenységformára, alkalmassá teszi őket. 

 

Arra törekszünk, hogy gyermekeink az iskolai élet megkezdésére 

rendelkezzenek megfelelő kompetenciákkal: 

- önismerettel, 
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- önértékelő képességgel, 

- tudjanak önállóan gondolkodni, 

- testi, lelki, szellemi fejlettségük megfeleljen az óvodáskor végére elérendő 

szintnek. 

 

A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő alternatívákat, 

tevékenységeket, cselekvés általi tanulási lehetőségeket kínálunk. A gyermekek 

teljesítményértékelését DIFER módszerrel végeztük el. Az eredmények azt 

mutatják, hogy a gyermekek az iskolakezdéshez szükséges készségeket, 

képességeket elsajátították. 

Mérési területek: A mért területek eredményei: 

-Szem -kéz– koordináció: 74% 

- Beszédhanghallás: 92% 

- Relációszókincs: 80% 

- Elemi számolási készség: 80% 

- Tapasztalati következtetés: 84% 

- Tapasztalati összefüggés – megértés. 75% 

- Szociális készségek: 77% 

 

Ez az eredmény jó, ami azt tükrözi az óvodai nevelés három, illetve négy éve 

alatt eredményes nevelő - fejlesztő tevékenységet végeztünk , amely megfelelő 

alapot biztosít az iskolakezdéshez. Továbbra is fokozatosan törekszünk 

kapcsolataink bővítésére , a karitatív szemlélettel, közös összefogással az óvoda 

közössége, a fenntartó és a szülők támogatása lehetővé tette óvodánk külső – 

belső környezetének fejlődését, a gyermekek életterének gazdagítását. 
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