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Októberben ünnepeltük óvodánk 60. születésnapját. Ezen a napon nem csak a szülinap 

volt középpontban, hanem a névadás is. A hivatalos engedélyezések után, januártól már új 

nevünket használjuk: Mosolyvár Óvoda. 

 

Az óvodai nevelési év rendje:  

− nevelési év : 2015. szeptember 1.- 2016 augusztus 31.  

− őszi-téli-tavaszi foglalkozási rend: 2015. szeptember 1. – 2016. június 15. 

− nyári foglalkozási rend: 2016. június 16- augusztus 31. 

− nyári bezárás: 2016. június 20- 2016. július 1. 

 

  

Az óvoda működését jellemző legfontosabb adatok: 

Gyermeklétszám: 

Óvodánkban három csoportban folyik a nevelés.  

A nevelési év folyamán a következők szerint alakult a létszám: 

 

2015. október 1. statisztikai létszám   54 fő 
2015. december 31-ig költségvetési létszám  54 fő 
2016. június 15.  év végi létszám  63  fő 
2016. szeptember 1. tervezett létszám  63 fő 
 

A csoportonkénti megoszlás a nevelési év végén ( 2016. június)  a következő: 

 fiúk száma lányok száma csoportlétszám 
kis csoport  12 fő  14 fő 26  fő 
középső csoport  12 fő   8 fő 20  fő 
nagy csoport 10 fő  7 fő 17  fő 
 

A 17 nagycsoportos közül 3 gyermeknek javasolta további óvodai nevelését a szakszolgálat. 

Egy gyermek pedig augusztus végi születésű, 6 éves lesz, középső csoportos, nem javasoltuk 

számára az iskolát. 

Hátrányos helyzet: a törvényi előírások szigorodása következtében óvodánkban nincs 

hátrányos helyzetű gyermek, bár a nehézségek között élő gyermekek száma továbbra is 

hasonló, mint az előző években.   
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Nagycsaládban élő gyermekek száma:  16  gyermek. 

ifjúságvédelem: Ifjúságvédelmi feladatokat óvodai szinten az óvodavezető látja el. 

Természetesen minden óvónő feladata, hogy ezt a feladatot csoportjában elvégezze, jelzéssel 

éljen szükség esetén. Együttműködünk a védőnővel, családgondozóval 

Busszal közlekedő gyermekek: Külterületről és a község széléről járó gyermekek veszik 

igénybe az iskolabuszt, van, akit a  tanyagondnok szállít. Így összesen 14 gyermek utazik. 

Más településről bejárók száma, 8 fő. 7 fő Jánoshalma-Kiserdőn él, közülük 2 gyermeknek 

csak a tartózkodási helye ez, állandó lakcíme Vácduka, 1 gyermek kiskunhalasi állandó 

lakcímmel rendelkezik, tartózkodási helye : Kunfehértó. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek:   A nevelési év elején 1 gyermek küzdött tanulási 

nehézséggel ( BTNM). Év közben több gyermeket küldtünk vizsgálatra.  

Júniusi adatok: 

− 1 gyermek sajátos nevelési igényű (SNI), 1 gyermek vizsgálata folyamatban van 

− 6 gyermek tanulási nehézséggel küzd (BTMN) 

2 gyermeket gondoz a szakszolgálat pszichológusa, egyik tehetséggondozás. 

A gyógypedagógiai fejlesztéseket Harnóczi Erzsébet gyógypedagógus végzi.  

A szakszolgálat logopédusa felmérte ebben a nevelési évben is az 5 éves gyermekeket. 

Hetente egy alkalommal járt ki a logopédiai fejlesztést végezni. 

 

Tárgyi feltételek:  

Épület: óvodánk 3 csoportszobával és egy torna szobával rendelkezik. Minden csoportnak 

saját mosdója van. 2  irodánk van: élelmezésvezető és intézményvezető által használtak. 

Nevelői szobában tudunk megbeszéléseket tartani, itt fejleszt a gyógypedagógus, logopédus.  

Az épület komoly felújítására lenne szükség: a tető a belső épületen néhány helyen beázik, az 

nyílászárók rosszul zárnak ( több helyen szemmel látható lyuk tátong), a mosdók esztétikailag 

sem megfelelőek, állandó dugulási problémák a lefolyó rendszer komoly hibájára utalnak. 

Rövidesen utóbbiakat felújítják, így szeptemberben várhatóan szép új mosdókkal kezdjük a 

nevelési évet. 

 Sajnos a felmerülő problémák esetén idő- és pénzhiány miatt sokszor csak „tűzoltásként” 

szüntetik meg a hibát, mely így rövidesen újra jelentkezik  
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A Szülők Szervezete tervezi, hogy a régi öltözőszekrényeket újra cserélteti két 

csoportszobában. 

Udvar: Udvarunkon 1 darab 2 üléses lengőhinta, 1 csúszda, 1 homokozó, 1 babaház van. 

Ebben a nevelési évben vásárolt az SZMK egy faházat, melyben a múlt évben megnyert 

járműveket ( triciklik, rollerek, biciklik) tároljuk. Vásárolt továbbá egy trambulint. A 

napokban telepítettek több hintát – egy darab 2 üléses lengőhinta, 1 csúszda, 1 mászóka, 1 

rúgós hinta-, melyet szintén SZMK pénzből fizettek. Több éves munkával sikerült ennyi pénzt 

összegyűjteniük a szülőknek elsősorban a jótékonysági bál bevételéből. A kisházzal, 

trambulinnal együtt több mint 1 millió forintot költött az SZMK. 

Konyha: Óvodánkban konyha is működik, melyben főznek az óvoda gyermekei, dolgozói és 

az iskola tanulói, dolgozói részére. Az élelmezésvezető, két szakács és egy konyhai kisegítő 

látja el ezt a feladatot.  

A konyhában is több felújításra lenne szükség. A szellőztetés nem megfelelő. A jelenleg 

működő ventilátor nem hatékony, a pára miatt sokszor az óvoda felé kénytelenek szellőztetni, 

így pedig erős „konyhaillat” lepi el az óvodát. Az lefolyókkal időnként itt is van probléma. Az 

egyik mosogatót évente kell festeni, célszerű lenne újra cserélni. 

Van olyan helyiség ( előkészítő), ahol nincs radiátor, de a konyhában is kevésnek bizonyulnak 

az új radíátorok - ezért több helyen penészedés indult el a falakon. 

 

 

Személyi feltételek:  Óvodánkban  14 fő dolgozik, mindannyian közalkalmazottak. 

 

 6 fő óvodapedagógus 

1 fő pedagógiai asszisztens 

3 fő dajka 

1 fő élelmezés vezető 

2 fő szakács 

1 fő konyhai kisegítő 

Az óvodapedagógusok mindannyian rendelkeznek szakirányú diplomával. Szeptemberben 5 

fő határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkezett, 1 főt Szőke-Bozóki Katalin helyére 

vettünk fel határozott időre, míg ő gyesen van gyermekével. Márciustól Kati ismét dolgozik, 

így mindenki határozatlan munkaviszonnyal rendelkezik. 
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Óvodapedagógusok  végzettségei: 

 

név végzettség 
Harnóczi Erzsébet óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanító, közoktatás 

vezetői szakvizsga 
Horváth Istvánné óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga 
Bényi Franciska Katalin óvodapedagógus, óvodai környezeti nevelési tanácsadó, 

óvodai környezeti nevelő szakirányú szakképzettség,  
Némethné Rafai Csilla óvodapedagógus 
Süveges Katalin óvodapedagógus, középfokú angol nyelvvizsga 
Szőke-Bozóki Katalin óvodapedagógus, vezető óvodapedagógus 
 

 

Az új  pedagógus minősítési eljárásra közülünk 4 óvónőnek volt lehetősége ebben az évben 

jelentkezni, bár kötelező még nem volt. Ketten jelentkeztünk, megírtuk a portfóliónkat, és 

márciusban sikeres minősítő vizsgát tettünk: Horváth Istvánné és Harnóczi Erzsébet. Januártól 

így a pedagógus II. fizetési fokozatba kerülünk. 

óvónők feladat szerint : 

− kis csoport (Csiga csoport): csoportvezető: Némethné Rafai Csilla 

                                            délutános  párja: Bényi Franciska 

− középső csoport ( Katica csoport): Horváth Istvánné    

                   délutános párja: szeptembertől: Szakál Mónika, márciustól: Szőke-Bozóki  

                                                                                                                       Katalin 

− nagy csoport (Tigris csoport): csoportvezető: Süveges Katalin 

                                                  párja: Harnóczi Erzsébet 

 

Három csoportban altatunk délután. A kis- és középső csoportban állandó délutános dolgozik, 

a nagycsoportban a délutáni altatás váltakozva vannak jelen az óvónők, egy óvónő két napra, 

három óvónő egy-egy napra van beosztva délutánra a nagy csoportba.  

 

A pedagógiai asszisztens érettségivel és pedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik. A 

dajkák mindhárman dajka végzettséggel rendelkeznek. 
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Továbbképzések: 

 

Ebben a nevelési évben  a következő továbbképzéseket végezték dolgozóink:  

− Horváth Istvánné: Kompetencia alapú pedagógus portfólió – 10 óra 

− Horváth Istvánné: Az óvodai nevelés eszközkészlete a papírtól az IKT-ig – 30 óra 

− Süveges Katalin: A bámészkodó hatás – A fejlődés Fókuszú Gondolkodásmód 

modulok – 8 óra 

 

7 évenként kötelező 120 órás képzést teljesíteni a pedagógusoknak, a szakmai megújulás 

szempontjából is fontos ez. Sajnos a képzések drágák, így több képzés elvégzésének csak ez 

szab határt. Szívesen elvégeznénk a következő képzéseket:  angol nyelvi óvodapedagógus, 

gyermektánc (vagy néptánc), drámapedagógia. Ezek költsége kb. 140 000Ft/félév, a legtöbb 

esetben 4 félévesek a képzések. 

Jelenleg 3 óvónő továbbképzési kredit gyűjtése kötelező. Egy óvónő megszerezte már a 

szükséges krediteket. Egy óvónőnek kell mér 2017-ig 15 kreditet szereznie, egy másik 

óvónőnek szükséges 2022-ig megszerezni a 120 kreditet. 

 

A gyermekek száma, akik a konyha szolgáltatásait igénybe veszik:  

2016. júniusi adatok alapján: 

( a napi adag változások a hiányzások miatt történnek) 

óvodában étkező gyermek 65 fő 
iskolában étkező tanuló – 3x étkezik 90 fő 
iskolában étkező tanuló menzás 24 fő 
összes iskolás étkező  114 fő 
összes étkező gyermek 176 fő 

  

Ingyen étkező gyermekek  száma: 

 

iskolában étkező tanuló – 3x étkezik+menza 39+1 fő 
óvodás gyermek 45 fő 
összes ingyen étkező gyermek:  85 fő 
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50%-os kedvezményben részesülők száma: 

( ezt a kedvezményt nagycsaládosok és tartósan beteg gyermek kaphatja) 

 

iskola- nagycsaládban élő tanuló 3x étkezik 18 fő 
iskola-nagycsaládban élő tanuló 1x étkezik 4 fő 
iskola- tartósan beteg tanuló 1x étkezik 1 fő 
iskolában összes 50%-os kedvezményben 
részesülők 

23 fő 

összes 50%-os kedvezményben részelő 
gyermek (óvoda+iskola) 

23 fő 

 

Nevelési év programjai: 

Óvodánkban több programnak hagyománya van: Mikulás ünnepség, karácsonyi ünnepség, 

farsangi bál. Első kettőt zárt körben a gyermekekkel tartottuk meg, a farsangi bálra szülők, 

testvérek, nagyszülők is eljöttek. 

Több alkalommal- szintén már hagyományként- részt vettük Községi rendezvényeken: 

− Szüreti napon: az óvónők kézműves foglalkozásokat vezettek, a gyerekek 

táncprodukcióval készültek, felkészítő óvodapedagógus: Harnóczi Erzsébet 

− Márton-napi felvonulás 

− Adventi udvar: kis műsorral készültek az óvodások, felkészítő óvodapedagógus: 

Harnóczi Erzsébet 

− Kunfehértor: a szakácsok főztek ezen a rendezvényen, dajkák és az óvónők  az étel 

osztásában vettek részt. 

− faátadó ünnepség 

− Falunap: gyermekműsorral készültünk (tánc): felkészítő óvodapedagógus: Harnóczi 

Erzsébet,  az óvodabálra betanult táncban  kettő óvónő szerepelt- Süveges Katalin, 

Harnóczi Erzsébet  

− Majális: gyermekműsorral készültünk: felkészítő óvodapedagógus: Harnóczi Erzsébet 
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Az általános iskolával közös programjaink: 

 

Évek óta hagyománnyá vált programjaink vannak: 

− Mikulás napon a 4. osztályosok meglátogattak bennünket az óvodában és egy kis 

műsort adtak elő 

− A nagycsoportosok meglátogatták az első osztályosokat , tanítási órán vettek részt 

− Több iskolai rendezvényre kapunk meghívást, melyekre ha a programunk és az 

időjárás engedi átsétálunk az iskolába: karácsonyi és nemzeti ünnepek műsorai. 

 

Óvodai rendezvények: 

 

− Óvodánk 60. születésnapja, mely egyben névadó ünnepség is volt. 

− Nagyobb szervezést igénylő programunk egyike a jótékonysági óvodabál, melyet 

mindig  a szülőkkel együtt szervezünk. Az óvoda dolgozói a díszletet készítették el, 

részt vettünk a szervezésben: óvodavezető árulta a jegyeket, ott voltunk a díszítésnél, 

terítésnél. A bálon bemutatott táncon kettő óvónő vett részt, melyre hónapokkal előtte 

már gyakoroltak. Többen hajnalban és vasárnap a takarításban vettünk részt. 

 

− Másik nagyobb rendezvényünk a gyermek nap, mely az idén egy kirándulás volt a 

szegedi Vadasparkba. 

 

További óvodai programjaink:  

− Mikulás ünnepség –csoportonként 

− Karácsonyi ünnepség – csoportonként 

− március 15. csoportonként, a nagycsoportosok Kiskőrösre a Petőfi házba kirándultak 

(buszt az SZMK fizette) 

− anyáknapi ünnepségek (gyermekműsor): csoportonként 

− búcsúzás, nagycsoportosok ballagása (gyermekműsor) 

− színházi bérlettel háromszor voltunk Baján színházban a nagycsoportosokkal (utazást 

az iskolabusszal oldottuk meg) 
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− úszás: május végén és június első felében a nagycsoportosokkal úszni járunk 3 héten át 

15 alkalommal. Ez fakultatív program, az úszás költségeit a szülők fizetik, az 

iskolabusz szállít minket. 17 nagycsoportos közül 13-an igényelték az úszásoktatást. 

Jánoshalmán Bátyai Gábor oktatja a gyermekeket. 

 

Eredmények pályázatok: 

Óvodánk 2013.regisztrált tehetségpont. E tevékenységünk tükrében pályázhatttunk az idén is.  

− rajz pályázatok: Tigris csoport: „Tűzről pattant pályázat” Megnyerték a 

„Legkreatívabb Óvoda”   Oklevelet kaptak és egy tűzoltósági látogatás volt még a 

nyeremény. 

− rajzpályázat: Tigris és Katica csoport: Gyermeknapi meglepetésjáték 

- Biztonságos óvoda – megkaptuk a címet, oklevelet és táblát fogunk még kapni 

- Xixo pályázat– nyertünk: minden gyermek kapott egy üdítőt. 

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által kiírt, " A köznevelési és a kulturális intézményekben működő 

tehetséggondozó programok támogatása” Logikabástya címmel: érvényes pályázatot 

befogadták ( összköltség 2 000 000 forint), eredmény: július 2. 

- Szimba pályázat: 2 000 000 forint felett – helyszínen öntött gumiburkolat , 10 db 

jelzőtábla    - kreszparkhoz 

- Szimba pályázat: 150 000 forint értékben: napvitorla árnyékoló és homokozó. 

 

Tervek a következő nevelési évre: 

Nevelés:  A következő nevelési évben is három csoporttal fog működni óvodánk. A 

gyermekek csoportba sorolásánál az életkoruk a fő szempont, azok vannak együtt, akik 

iskolába is együtt fognak menni. 

Az óvónők mindig végigvisznek egy csoportot , így a következő év csoportvezetőinek terve 

− kis csoport: Szőke-Bozóki Katalin 

− középső csoport: Némethné Rafai Csilla 

− nagy csoport : Horváth Istvánné 

A délutánosok:  
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− Bényi Franciska ( kis csoportban) 

−  Süveges Katalin ( középső csoport) 

−  nagy csoportban a 2 óra fedésben: Harnóczi Erzsébet 

− gyógypedagógiai fejlesztés: Harnóczi Erzsébet, minden évben Difer felmérést végez  

 

Épület, udvar: 

A fentebb leírt problémákon kívül a következő munkálatokra lenne szükség: 

− tető felújítása ( belső épületen) 

− ereszcsatorna javítása, felújítása – a vizet a párkányra tereli, beázik az ablak, ázik a 

fal 

− falépcső cseréje ( padlásra vezető) 

− nyílászárók cseréje 

− az udvarban lévő nagy fák permetezése 

− az udvarban lévő nagy fák felmérése biztonság szempontjából 

− kémények visszabontása  

− udvarban lévő járda cseréje, megoldás az elmozdulásokra 

− mosdók (gyermek és felnőtt) felújítása – elkezdődött a gyermek mosdók felújítása 

− konyhában:   -      kétmedencés mosogató cseréje vagy újrafestés 

- szellőző ventilátor cseréje 

- szellőző ablakon szúnyogháló csere 

- a fűtési problémákra, penészedésre megoldás keresése 

- zöldségtárolón ajtó javítása, cseréje 

− faház tetejének javítása 

− szúnyoghálós ajtók több ajtóra 

− udvari padok (beton alapú), áthelyezése, felújítása 

− előkert füvesítése 

− - kapu bejáró újra feltöltése 

− Régóta tervezzük hogy szükség lenne kis kerékpárútra, kreszparkra az oviban. Vannak 

járműveink, csak helyünk nincsen, hogy használhassuk őket. Felmerült, hogy a 

szomszéd telkén tudnánk ezt megoldani. Ehhez kérjük az önkormányzat segítségét, 

hogy vásárlással vagy tartós bérlettel segítse ezen törekvésünket. Jelenleg egy 
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pályázat eredményére várunk ( öntött gumiburkolat), ha nyerünk ide terveznénk a kis 

pályát, ha nem nyerünk, tervünk, hogy betonból készíttetnénk. 

 

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunfehértó Községi Önkormányzat 
Mosolyvár Óvoda 2015/16. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót fogadja el.  
 

Kunfehértó, 2016. június 16.        

                                                                            Harnóczi Erzsébet óvodavezető 


