
Beszámoló az óvoda éves munkájáról 

2019-2020-as nevelési év 

 

A 2019/2020-as nevelési évet 234 fő óvodással indítottuk és 250 fő gyermekkel zártuk.  

Óvodai férőhelyek száma az alapító okirat szerint 250 fő. 

 

Beiratkozásra jelentkezettek száma 98 fő, ebből óvodáskorú 78 fő, bölcsődés korú 20 fő. 

2019. szeptemberében az intézményben 234 gyermek kezdte meg az új nevelési évet. 

 

Intézményünk 9 óvodai és 1 bölcsődei csoportból áll, ebben a nevelési évben minden 

csoportban magas gyermeklétszámmal működtünk. Feladatunknak tekintjük bölcsődés kortól 

az iskolaérettség eléréséig gondozni és nevelni a ránk bízott gyermekeket. 

 

Tanköteles korú gyermekek száma 83 fő, ebből óvodában marad 22 fő, ősszel 61 gyermek 

megy iskolába. 

Speciális foglalkoztatást igénylő SNI státusszal rendelkező óvodás ebben az évben 6 fő volt. 

A 2019/2020-as évben az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján logopédiai 

fejlesztésben 39 fő részesült. 

 

Ebben a nevelési évben átfogó bölcsődei ellenőrzés volt. A szakma részéről két bölcsődei 

kolleganő végezte az ellenőrzést, nagyon sok pozitív megállapítást tettek, tetszett nekik az 

óvoda épületében kialakított csoport, a berendezések, az étkezés megoldása stb.. 

A két kisgyermeknevelőnk szakmai munkája magas szintű, amiről számot is adtak. Apróbb 

hiányosságokra hívták fel figyelmünket, amit azonnal korrigáltunk, pl.: üvegpohárból igyanak 

a gyermekek, a kisgyermeknevelő kóstolja meg minden gyermek ételét. 

 

Szászi Emőke a Népegészségügyi Osztály részéről végezte az ellenőrzést, mindent rendben 

talált, ezt tükrözi a jegyzőkönyv. 

 

A Pest Megyei Kormányhivataltól is érkeztek szakemberek, az ő részükről feltárt 

hiányosságokra ellenőrzési tervet készítettünk. 

Az ellenőrzés nagyon alapos volt, minden területre kiterjedt, ezzel segítve a színvonalas 

munkát. 

 



Személyi feltételek 

 

Óvodai és bölcsődei dolgozói létszámunk 38 fő, ebből 19 fő óvodapedagógus, 3 fő pedagógiai 

asszisztens, 2 fő kisgyermeknevelő,1 fő gyógypedagógiai asszisztens 11 fő nevelőmunkát 

segítő szakalkalmazott, 1 fő óvodatitkár, 1 fő karbantartó. 

Palánkai Károlyné óvodapedagógus nyugdíjba vonult, helyette Pálinkásné Negyela Bernadett 

óvónőt alkalmaztuk. 

Januárban Sándor Csilla dajka ismét munkába állt, aki Ármosné Holló Tímeát helyettesíti, 

mert veszélyeztetett terhes. 

 

Tárgyi feltételek 

 

Gazdálkodással kapcsolatos teendők az intézményvezető feladatai közé tartozik, munkáját az 

óvodatitkár nagyban segíti. 

Az éves költségvetés felhasználásával az óvoda bölcsőde tárgyi, dologi működési feltételeit 

biztosítottuk. Vettünk magnót, vesszőkosarakat, játéktárolót a fektetők alá 

A 2019-es évet zárva megállapíthattuk, hogy nem léptük túl a költségvetésünket. 

Költségvetésből a festési munkálatokat finanszíroztuk és kicseréltük a csoportszobák 

műanyagpadlóját. 

 

A polgármesteri hivatal által kiírt pályázatra 500.000 Ft-ot nyertünk, amit az udvar játékainak 

bővítésére fordítottuk (rugós hintát, és mászókát vásároltunk). 

 

Rendszeresen látogatja intézményünket az ÁNTSZ és NÉBIC, ellenőrzésük során szinte 

minden alkalommal tisztaság és rend fogadja őket. Ez nagyban a dajka nénik munkáját 

dicséri. Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokra intézkedési tervet készítettünk, amit 

folyamatosan ellenőrzünk. 

 

Az őszi társadalmi munka keretében az óvoda és iskola között húzódó kerítést cseréltük ki. 

A központi óvodában gyeprácsot helyeztünk el a gyermekek közlekedésének 

megkönnyítésére. 

A tagintézményben elkészült az ovi focipálya. 

A jótékonysági bál bevételéből elkészültek a hinták a tagintézményben. 

 

 



Nevelési év kiemelt feladatainak megvalósulása 

 

Fontosnak tartjuk, hogy óvodánkban a gyermeket érzelmi biztonságot sugárzó, derűs, 

szeretetteljes légkör vegye körül. 

Értelmi fejlesztés és nevelésnél az óvónők a gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére, életkori 

sajátosságaira, meglévő tapasztalataira építve biztosítják a változatos tevékenységeket. 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat, 

amely a nevelőtevékenység egészében jelen van. 

 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása ebben az 

életkorban kiemelt jelentőségű. 

Ebben az évben is fontos szerepet kapott az egészséges életmód projekt. Ezenkívül a víz, föld, 

állatok világnapja alkalmából is projekt hetet tartottunk. 

 

Intézményünkben biztosítjuk Óvónőképző Főiskolán tanuló óvodapedagógus hallgatók 

szakmai gyakorlatát. 

Helyt adunk pedagógiai asszisztens és dajkaképzős hallgatók szakmai gyakorlatának. 

 

A belső ellenőrzési csoport munkáját Koleszáné Tarnai Judit koordinálja, vezeti. 

Az év folyamán Fődi Szilvi óvónő ellenőrzésére került sor. Több óvónő részt vett az 

akkreditált továbbképzéseken, amit sikerrel teljesítettek pl.: autista, sakkpalota, mentálhigénés 

előadás. 

A gyermekvédelmi munkát Fődi Szilvia óvónő nagy szakértelemmel végzi. 

 

Néptánc továbbképzést szerveztünk az Így tedd rá program keretében. 

Partnerközpontú működésre törekszünk. Fontos a szülők nevelésbe történő bevonása, ezért 

tartjuk szükségesnek a jól működő Szülői Szervezetet, amellyel rendszeres a találkozás. 

Fontos számunkra, hogy a szülők tájékozottak legyenek az intézményünk pedagógiai céljairól 

és feladatáról. Az óvodai honlapunkat Újlakiné Györki Ágnes óvodatitkár frissíti, az újságba 

Nagyné Pintér Erzsébet, és a csoportvezető kollégák írják a cikkeket. 

 

Pedagógiai tevékenységünk segíti, hogy a gyerekek környezettudatos magatartása kialakuljon, 

ezért ősszel és tavasszal a szülőkkel és a gyerekekkel kertgondozást végzünk, és papír 

gyűjtést szerveztünk. 



Kiemelt program óvodánkban a hazafiasságra való nevelés, ennek keretében keretében 

minden csoport megtartotta a Március 15 ei megemlékezést. 

 

Ez az év is bővelkedett programokban. A napocska csoportos óvodásaink a Szüreti 

rendezvényen szerepeltek, és nagy sikert arattak a karácsonyi ünnepségen is. 

Évente többször szerepelünk a szociális otthonban. Szüretkor, karácsonykor a katica és mókus 

csoportos óvodások varázsoltak mosolyt az otthon lakói arcára. 

Felkészítők Nagy Ildikó és Pálinkásné Negyela Bernadett, Koleszáné Tarnai Judit, Bajánné 

Somogyi Tímea óvónők. 

 

A versmondó palánták versenyét januárban tartottuk. 

A területi szép kiejtési verseny megnyitóján két gyermek képviselte óvodánkat.  

 

Az év folyamán több alkalommal rendezünk kiállítást a gyermekek munkáiból. 

 Rendszeresen látogatjuk a Székely műteremház kiállításait, a Faluház programjait, a könyvtár 

Papírszínház előadásait. 

A néphagyományőrzés kiemelt szerepet kapott nevelési programunkban. Rendszeres látogatói 

vagyunk a tájházi programoknak, és különböző rendezvényeket tartunk ott pl szüret, majális, 

hagyományőrzés, jeles napok megtartása. 

 

Óvodai nevelésünk feladatának tartjuk a gyermek testi fejlődésének elősegítését. Ezért 

bekapcsolódtunk a „Bozsik programba”. Aktív részesei vagyunk az ovi foci programnak 

Kerecsényi Fodor Norbert vezetésével. 

A csoportok kirándulást szerveztek a helyi kertekbe, gazdákhoz, és a környéken (medvefarm, 

gödöllői kastély 

 

Családsegítő és a védőnői szolgálattal rendszeres kapcsolatot tartunk, számíthatunk egymásra. 

 

Az óvónők lelkesen végzik munkájukat, a pedagógiai asszisztenssel, logopédussal együtt 

dolgozva készítik fel a gyermekeket az iskolára. 

Óvodapedagógusaink minden új gyermeket megfigyeléssel, a nagyobbakat méréssel 

megszűrnek. A segítségre szoruló óvodásokat szakemberhez irányítják. 

Az SNI gyerekek fejlesztését óvodán belül oldjuk meg fejlesztőpedagógus, logopédus 

segítségével. 



Év végén minden szülő online fogadóóra keretében tájékoztatást kapott gyermeke 

fejlődéséről. 

 

Óvodánkban az ellenőrzés meghatározott terv szerint halad a vezető helyettes és 

munkaközösség vezető pedagógusok bevonásával. 

 

A szülők igényei alapján szerveződött programoknak helyet biztosítunk. 

Óvodánkban református, katolikus hittan, játékos angol, néptánc, ovi rocky oktatása folyik. 

Közösségkovácsoló rendezvény alkalmával karácsonyi vacsorán vettünk részt, és több 

alkalommal színházi előadások részesei voltunk. 

 

Ez a nevelési év sajnos március 15-ig tartott, mert utána a vírushelyzetre való tekintettel csak 

ügyeletet biztosítottunk május végéig az óvodában. 

Az óvónők rendhagyó módon tartottak kapcsolatot a gyerekekkel. 

Folytatódtak a projekt hetek, megpróbálták a legjobbat kihozni ebből a helyzetből. 

Tervezeteket írtak, mesét mondtak videóra, bábjátékokat, énekes-mozgásos játékokat töltöttek 

fel a messenger csoportba. 

Heti 2 alkalommal videó hívásokat kezdeményeztek a kollegák, ahol beszélgettek az 

óvodásokkal. 

A szülők visszajelzései pozitívak voltak, mert aktívan töltötték el az időt gyermekeikkel. 

A technikai személyzet nagytakarította az intézményt, ezen kívül az udvari feladatokat is 

ellátták. 

Hetente folyamatosan több dolgozó besegített a családsegítő munkájába. 

Ez az időszak mindenki számára embert próbáló volt. 

 

Sokszínű, tartalmas évet zártunk. 

 

Köszönöm munkatársaim magas színvonalú munkáját! 

 

Szada,2020. június 10. 

Weitz Magolna 

  óvodavezető 

 


