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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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 vezetőjének beszámolóját, amelyet a határozati javaslat 1. 
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 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 
Eplény, 2015. november 17. 
 
         
 Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (XI. 25.) határozata 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda vezetőjének 

a 2014/2015-ös 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 2014/2015-ös nevelési 
évről” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntést hozza:  
 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

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 2014/2015-ös 

nevelési évre a munkatervében meghatározott feladatokat eredményesen és 
jó minőségben teljesítette. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az óvoda vezetőjét. 
 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  3. pontban: 2015. november 30. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
      csoportvezető 
 
Eplény, 2015. november 25. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
  
 



1. Melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. 
(…) határozatához 
 

 

 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő  
Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
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1. Az intézmény gazdálkodása (bevételek és kiadások) 
 

Megnevezés 
2014. év 

Eredeti 
előirányzat 
(ezer forint) 

Módosított 
előirányzat 
(ezer forint) 

Teljesítés 
(ezer forint) 

Saját bevételek 915 1 046 1 046 

Előző évi költségvetési 
maradvány  

53 53 

Finanszírozási bevételek 16 901 17 489 17 489 

Személyi juttatások 11 036 11 105 11 053 

Járulékok 2 910 3 008 3 008 

Dologi kiadások 3 870 4 464 4 464 

Beruházási kiadások  11 11 

Tárgyévi bevételek összesen:  17 816 18 588 18 588 

Tárgyévi kiadások összesen: 17 816 18 588 18 536 

 
2. Alapdokumentumokban bekövetkezett változások 

 

 A közoktatást érintő törvényi változásoknak megfelelően a 2014/15. nevelési 
évben módosított dokumentumaink:  

 Helyi Pedagógiai Program 

 2014/15. nevelési év munkaterve 

 Házirend kibővítése 

 Közalkalmazottak munkaköri leírása 
 

3. Tárgyi feltételek 
 
Tárgyi feltételeink megfelelőek. 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 igyekezünk felkutatni és 
felhasználni. A csoportszobák berendezése, bútorzata – az óvónői ötletességnek, 
leleményességnek köszönhetően – esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a gyermeki 
tevékenységeket. 
Hiányosságaink pótlására törekszünk, azon túlmenően pedig mindent megteszünk, 
hogy a gyermekeket megfelelő, esztétikus külső és belső környezetben fogadjuk. 
Folyamatosan történtek az évek folyamán az épület állagmegóvásához kapcsolódó 
kisebb-nagyobb karbantartási munkák. Az idei évben az intézmény energetikai 
megújítására és a tálalókonyha felújítására adott be a fenntartó pályázatot. Az idei 
tanévben a nyári zárás alatt a legszükségesebb beltéri festési munkák, 



 4 

öltözőszekrények, gyermekfektetők felújítása, az udvari játékok karbantartása 
történik a költségvetésben tervezettek alapján, valamint a biztonsági 
kamerarendszer kiépítése is megtörtént a fenntartó által biztosított forrásból. A 
legfontosabb fejlesztési célunk a közeljövőben az udvari mozgásfejlesztő eszközök, 
mászókák pótlása, az elöregedett kerítés cseréje lesz, melyhez elengedhetetlen 
pályázati forrást találnunk.  
 

4. Az óvoda működése (nyitva- és zárva tartás) 
 
Az óvoda éves nyitva tartása:  

Hétfő - péntek  7.00-17.00 óráig. 

Az őszi és tavaszi szüneti zárást megelőzően megtörténtek a szülői igényfelmérések, 

a szülők nem tartottak igényt a nyitva tartásra. 

Nyári zárás időpontja: 2015. 06. 29-től 2105. 07. 31-ig 

 
5. Nevelés nélküli munkanapok száma és időpontja 

 
A tanév során az alábbi négy nevelési nap volt: 

 2014.09.26. 

 2014.11.21. 

 2015.03.27. 

 2015.06.19. 
 

6. Nevelési értekezletek időpontja és témája 
 
1.  2014. szeptember 02.  
 
Témák:  

 Munkarend megbeszélése – forgórendszer beosztása  

 A nevelési év elindításának, a befogadási időszak aktuális feladatinak 
megbeszélése, beosztott óvónő munkavédelmi oktatása  

 Munkavédelmi szemle tapasztalatai  

 A nevelési év fő feladatainak ismertetése  

 Az óvoda szakmai rendezvényei előkészületeinek megbeszélése  
 
2. 2014. december 4. 
 
Témák:  

 A hónap rendezvényeinek szervezési feladatai, aktualitások 
megbeszélése (adventi időszak)  
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 A dajkai feladatok szervezéséről való beszélgetés, felmerült gondok 
megvitatása  

 Minőségfejlesztési feladatok, tájékoztató  
 

3. 2015. április 16. 
 
Témák:  

 Ellenőrzési tapasztalatok megbeszélése  

 A hónap aktuális feladatainak megbeszélése  

 Az óvodai rendezvények előkészületeinek megbeszélése, különös 
tekintettel a gyermeknapi rendezvény  

 Felkészülés a nyári életre, a nyári napirendből adódó feladatok  

 Nyári takarításhoz való készülődés, szabadságok ütemezése  
 

7. Engedélyezett és betöltött álláshelyek száma  
 
Személyi feltételek: 
A közoktatási törvényben előírt feltételek alapján a személyi állomány a nevelési év 
során biztosított volt. 

 Engedélyezett és betöltött álláshelyű óvodapedagógus: 2 fő 

 Engedélyezett és betöltött álláshelyű dajka: 1 fő 

 Engedélyezett és betöltött álláshelyű technikai dolgozó 1fő 
 

8. Továbbképzések 
 
Továbbképzésen szakvizsga megszerzésének céljából 1 fő vett részt a nevelési év 
során (2015. 07. 04. BME közoktatás vezetői szakvizsga). 
 

9. Gyermeklétszám  
 

 Férőhely: 30 fő 

 Nyitó létszám: 11 fő 

 Záró létszám: 14 fő 

 Óvodai étkeztetést igénybevevők száma: 14 fő 

 Iskolába megy: 5 fő 

 Iskolaköteles óvodába maradók: 0 fő  

 Befogadó intézménybe: 1 fő 

 Más intézménybe: 4 fő 

 Logopédiai ellátást igényelt: 2 fő 

 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült: 0 fő 

 Más településről bejáró: 3 fő 
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 Beiratkozók száma az új tanévre: 4 fő 

 SNI-s gyermekek létszáma: 0 fő 
 

10. Gyermekek fejlesztése külső szakemberek közreműködésével 
 
Az idei tanévben logopédiai és fejlesztő ellátásra két gyermek esetében volt szükség. 
Az ellátás a Veszprémi Nevelési Tanácsadó által megbízási szerződéssel alkalmazott 
utazó gyógypedagógus biztosításával történt. 
 

11. Az óvoda külső kapcsolatai  
 
Az óvoda külső kapcsolatai a munkatervnek és a pedagógiai programnak 
megfelelően alakultak. 
 
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. 
Lehetőségeink a tapasztalatcserére: szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatás, 
napi találkozások, kirándulások rendezvények. 
 
Az iskolákkal, mint társintézményekkel jó kapcsolatban vagyunk.  
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, az iskola által meghirdetett 
programokat minden esetben továbbítottuk a szülők felé, a hirdetések 
közzétételével.  
 
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. 
 
Egészségügyi szolgálat: 
 
A szűrő vizsgálatokat óvodaorvosunk rendszeresen elvégzi, bizalommal 
fordulhatunk hozzá az egészségneveléssel kapcsolatos kéréseinkkel, mindig 
szakszerű, lelkiismeretes segítséget nyújt a védőnővel együtt. 
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A védőnő havonta látogatja gyermekeinket, napra kész ismeretekkel rendelkezik 
róluk. 
 
A fenntartóval való kapcsolatunk hivatalos, folyamatosan támogató, segítő jellegű. 
Problémáink megoldását a segítő szándékú együttműködés, támogatás jellemzi. 
A kapcsolattartás formái: napi kapcsolat, illetve időnként időpont egyeztetéssel 
történő megbeszélések a polgármesterrel, a polgármesteri hivatal alkalmazottaival. 
 

12. Nevelési év eredményessége 
 
A nevelési év kiemelt feladatai:  
Folytatjuk az egészséges életmód fontosságát kiemelő programok szervezését.  
Célunk, hogy a gyermekek, szüleik, óvodai dolgozók szemléletmódjában épüljön be 
az egészségtudatosság, az egészséges életmódra nevelés és az egészségkultúra.  

 Pályázati lehetőségek felkutatása, felhasználása a szakmai és tárgyi 
feltételek javítására 

 Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatok folyamatos 
megvalósítása. 

 Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk 
megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés. 

 A törvényi előírásoknak megfelelő fejlődési napló vezetésének 
bevezetése, s ennek megfelelően tájékoztató a szülőknek 

 Különös figyelmet igénylő gyermekek, tehetséges gyermekek 
felismerése, fejlesztése. 

 
Nevelési év sajátos feladatai: 

 Az óvoda udvarának további rendezése, virágosítása 
Ennek érdekében összefogás a szülőkkel, a mindennapok során feladataink 
szem előtt tartása. Intézkedési terv készítése. 

 Sziklakert felújítása, környezet fokozott védelme, szelektív hulladék gyűjtése. 
 
Ennek megfelelően a vegyes életkorú csoportban a gyermekek már meg lévő 
ismereteire alapozva, azokat felhasználva, a spontán helyzeteket kihasználva történt 
a személyiségfejlesztés. 
A közös játékot, a gazdag témaválasztás, a szerepvállalás, szabály tudat kialakulása 
jellemezte. A közösségi életben bekövetkezett fejlődés során megfigyelhető volt, 
hogy a kicsik hamar beilleszkedtek a csoportokba, a szokások kialakítását 
példaadással, segítségnyújtással támogatták a nagyobb gyerekek. 
A gyerekek szívesen járnak óvodába, a hiányzások csak betegség esetén jellemzők. 
Az egészséges életmódra nevelést, annak fejlesztését, családokkal való együtt 
gondolkodást, (egészséges táplálkozás, testedzés, öltözködés), ehhez kapcsolódó 
programok szervezését ebben a nevelési évben is kiemelt feladatnak tekintettük. 
Megszerveztük az egészséghetet. A szülők előadást hallhattak a gyermekkel 
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kapcsolatos elsősegélynyújtásról, illetve a gyermeknevelésről. Sajnos a szülők közül 
csak kevesen éltek az előadásokon való részvétel lehetőségével. A családi sportnap 
viszont jól sikerült. 
Igyekeztünk a lehető legtöbb időt a szabad levegőn tölteni. Kirándulni voltunk a 
környező erdőkbe, Balaton parton, gazdasági udvarokban. A gyermekek zenei 
nevelésének kiteljesítésére ebben a nevelési évben több alkalommal volt 
lehetőségünk. Továbbra is fontosnak tartottuk a gyermekek természetvédelmi 
szemléletű nevelését, madárvédelmet, madáretetést. A tél során folyamatosan 
elláttuk „madárbarátainkat”, s tavasz óta madárcsicsergéstől hangos óvodánk kertje. 
A Madarász-oviprogram során lehetőségünk volt a balatoni vízi világ 
megfigyelésére. Hattyút simogattunk, új ismereteket szereztek így a gyerekek a 
körülöttünk lévő világról, a természet értékeiről, azok megóvásával kapcsolatosan. 
Hitoktatást a szülői igényeknek megfelelően sikerült megszervezni. 
 
A tanévben kiemelt nevelési célok, feladatok: 

 Különösen nagy hangsúlyt fektettünk 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 
kültéri tapasztalatszerzésre, kirándulásra. 

 
13. Kiemelkedő események, ünnepek 

 
Az ünnepi rendezvények munkatervünkben meghatározott keretek között zajlottak.  
 
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:  

 Évszakonként több alkalommal kirándulások a környező erdőkben  

 Mikulásvárás – óvodai szinten ünnepeltük a gyermekek személyre szóló 
csomagot kaptak. 
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 Karácsony – karácsonyfát állítottunk, a csoport játékkészletét, 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 hozzávalókhoz 
a szülők gondoskodtak. 

 Március 15. – a gyermekek életkorának megfelelően emlékeztünk meg 
róla. (nemzeti színű zászló, kokárdafestés, verstanulás, rövid történetek 
mesélése, zártkörű ünnepség) 

 Húsvét – apró saját készítésű ajándékkal kedveskedtünk a gyermekeknek, 
locsolóverset tanultunk.  

 Anyák-napja –verssel, ajándékkal készülve köszöntötték a gyermekek az 
édesanyákat. 

 Tanévzáró ünnepély – az idei évben a hagyományainktól eltérően, a 
település lakóinak részvételével ünnepeltük az intézmény 20. éves 
fennállásának alkalmából tartott megemlékezés keretein belül. 

 családi kirándulások  

 Nagycsoportosok búcsúztatója: Az iskolába készülődő gyermekeket, 
verssel, kis ajándékkal búcsúztattuk, a családokkal közösen. 

 Születésnapok – megünneplésének kiemelkedő szerepe van a közösségi 
élet alakításában. A szülinaposnak ajándékkal kedveskedtünk, énekkel, 
mesével köszöntöttük az ünnepeltet. 

 
Kirándulások, külső programok az idei tanévben:  

 Állatkert látogatás Veszprémben 

 Könyvtárlátogatások több alkalommal, a helyi és a veszprémi megyei 
könyvtárban  

 Színházlátogatások Veszprémben 

 Meseszínház helyben vendégelőadókkal 

 Sítábor napközis jelleggel 5 nap 

 Zirc-múzeum, Arborétum látogatás 

 Balatonfüred-Tihany hajókirándulás tavasszal 

 Szent László kalandpark Vinye családi kirándulás  
 

14. Pályázatok 
 
A 2014/15. nevelési év során a fenntartó energetikai és konyha felújítási pályázatot 
nyújtott be, az intézmény pedig kulturális programsorozat megvalósítását célzó 
pályázatot készített, melyeket sajnos forráshiány miatt elutasítottak a kiírók.  
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15. Intézményi fejlesztések 
 
Fejlesztéseink a tárgyidőszakban: 

 öltöző szekrények felújítása, 

 polcrendszer beszerzés, 

 fejlesztőeszközök, játékok vásárlása, 

 mozgás-fejlesztő eszközök pótlása kültérre, 

 konyhai eszközök beszerzése, 

 biztonsági kamerarendszer kiépítése az intézmény külső területén, 

 a neveléshez, takarításhoz, adminisztrációs munkához szükséges 
alapanyagok biztosítása, a költségvetésben meghatározott kereteken 
belül. 

 
16. Intézményi felújítások 

 
Az adott időszakban a nyári zárás során sor került a belső terek tisztasági festésére, 
a gyermekmosdó karbantartási munkáinak elvégzésére, valamint az udvari játékok 
karbantartási feladatainak elvégzésére.  
 

17.  Kötelező eszközök beszerzésének aránya, teljesítése 
 
A kötelező eszközjegyzékből költségvetési lehetőségeinkhez mérten a 
nevelőmunkát segítő játékok, eszközök beszerzése történt, folyamatban van a 
csoportszobai bútorzat felújítása, valamint a gyermekfektetők asztalok javítása, 
csoportszobai szőnyegek esetleges cseréje. 
 
Összességében a 2014/15-ös nevelési évben végzett nevelő munkát megfelelőnek, 
tartalmasnak, aktívnak értékelem. A szakmai munka és az elért eredmények azt 
igazolják, hogy mind a nevelőtestület, mind a nevelőmunkát közvetlenül segítő 
alkalmazottak céltudatosan, lelkiismeretesen, felelősségteljesen végzik munkájukat.  
 
Beszámolóm során a meghatározott tartalmak és az intézmény 2014/15. nevelési 
évének munkaterve szerint a legfontosabb területeket emeltem ki.  
 
 
Eplény, 2015. november 12. 
 

Klausz Éva 
óvodavezető 

 
 


