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Az óvoda működését jellemző legfontosabb adatok: 

 

Gyermeklétszám: 

Óvodánkban három csoportban folyik a nevelés.  

A nevelési év folyamán a következők szerint alakult a létszám: 

 

2014. október 1. statisztikai létszám 52 fő 
2014. december 31-ig költségvetési létszám 54 fő 
2015. június 15.  év végi létszám 56 fő 
2015. szeptember 1. tervezett létszám 52 fő 
 

A csoportonkénti megoszlás a nevelési év végén  a következő: 

 fiúk száma lányok száma csoportlétszám 
kis csoport 14 fő 8 fő 23 fő 
középső csoport 9 fő 8 fő 17 fő 
nagy csoport 10 fő 7 fő 17 fő 
 

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.   

Nagycsaládban élő gyermekek száma: 14 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. Ebben a tanévben 

gondot jelentett a fejtetű elleni védekezés, néhány gyermeknél újból megjelent. Előfordult 

gyermek veszélyeztetésével kapcsolatos probléma is. Minden esetben megtettünk minden 

tőlünk telhetőt. Sajnos a legtöbb esetben a szülő nem észleli a változtatás/változás szükségét. 

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

igénybe az iskolabuszt.  Összesen 14 gyermek utazik iskolabusszal. 

Más településről bejárók száma, akik jánoshalmi lakcímmel rendelkeznek: 4 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek:  Ebben a nevelési évben kettő sajátos nevelési igényű 

gyermek járt óvodánkba, mindketten nagycsoportosok. Szeptembertől iskolába mennek, 

egyikük eltérő tantervű iskolába fog járni. 

Tanulási nehézség kialakulásában veszélyeztetett ( BTMN) gyermekek száma: 4 fő. Közülük 

kettő gyermek marad óvodában: egyikük jelenleg középsős,  a másik gyermek részére még 

egy évre javasoltuk az óvodai nevelést. 
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A gyógypedagógiai fejlesztéseket Harnóczi Erzsébet végzi.  

A szakszolgálat logopédusa felmért ebben a nevelési évben minden 5 éves gyermeket. 

Hetente egy alkalommal járt ki a logopédiai fejlesztést végezni. 

 

 

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. 5 fő határozatlan 

idejű munkaviszonnyal rendelkezik, 1 főt Szőke-Bozóki Katalin helyére vettünk fel határozott 

időre, míg ő gyesen van gyermekével. 

Óvodapedagógusok  végzettségei: 

 

név végzettség 
Harnóczi Erzsébet óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanító, közoktatás 

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

óvodai környezeti nevelő szakirányú szakképzettség,  
Némethné Rafai Csilla óvodapedagógus 
Süveges Katalin óvodapedagógus, középfokú angol nyelvvizsga 
Nagyné Kakuk Katalin óvodapedagógus 
 

óvónők feladat szerint : 

− kis csoport: csoportvezető: Horváth Istvánné 

                                                    intézményvezető-helyettes (06.01-től lemondott) 

                   délutános párja: Nagyné Kakuk Katalin 

− középső csoport: csoportvezető: Süveges Katalin 

                   délutános párja: Bényi Franciska 

− nagy csoport: Némethné Rafai Csilla 

                             párja: Harnóczi Erzsébet 
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Három csoportban altatunk délután. A kis- és középső csoportban állandó délutános dolgozik, 

a nagycsoportban a délutáni altatás és foglalkozás idején váltakozva vannak jelen az óvónők, 

ketten két napra, egy óvónő egy napra van beosztva délutánra a nagy csoportba.  

Korábban két csoportban történt az altatás. A délutáni időre is többen igénylik az óvodát, 

ezért döntöttem a három csoportban történő altatásról. A vezetőnek a gyermekek között 

töltendő kötelező óraszáma: 10 óra, ezért tudjuk a nagy csoportban így megoldani a délutáni 

óvodai ellátást. A vezetőóvónő kötelező gyermekek között eltöltendő idejét a nagycsoportban 

a napi két óra kötelező fedésben tölti el ( napi két órát egyszerre két óvónőnek kell jelen lenni 

a csoportokban). 

 

Az előírás szerinti továbbképzésének jelenleg mindenki eleget tett vagy rendelkezik még 

idővel ennek elvégzéséhez.  Többen elvégeztek további 30 illetve 60 órás képzéseket. 

A pedagógiai asszisztens érettségivel és pedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik. A 

dajkák mindhárman dajka végzettséggel rendelkeznek. 

 

továbbképzések: 

Ebben a nevelési évben  a következő továbbképzéseket végezték dolgozóink:  

Harnóczi Erzsébet: a közoktatás vezetői szakvizsga 2. évét járta ebben az évben, május 30-án 

sikeres államvizsgát tett. Igazolás csatolva a mellékletben. A képzés költségét 50%-ban 

önkormányzati, 50%-ban saját erőből lett fizetve. Költsége: 135 000 Ft/félév. A további 

költségek: utazás, jegyzetek saját erőből fizetve. 

Sztrinkóné Németh Klára: 120 órás, középfokú végzettségre épülő pedagógiai asszisztens 

végzettséget szerzett októberben. Kiadásokat saját erőből fedezte. 

Némethné Rafai Csilla: 30 órás pedagógiai továbbképzésen volt: Magatartási és 

beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai 

foglakozásokon keresztül címmel. A költségeket önerőből fedezte. 

Horváth Istvánné: 15 órás pedagógiai képzésen volt: A kétszeresen kivételes tanulók 

tehetséggondozása címmel. A képzés, étkezés pályázaton nyert, önerőből fedezni csak az 

utazást kellett. 

Süveges Katalin: 15 órás pedagógiai képzésen volt: A kétszeresen kivételes tanulók 

tehetséggondozása címmel. A képzés, étkezés pályázaton nyert, önerőből fedezni csak az 

utazást kellett. 
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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. 

 

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, a 

verébdeszka több helyen lóg, az nyílászárók rosszul zárnak ( több helyen szemmel látható 

lyuk tátong), a mosdók esztétikailag sem megfelelőek, állandó dugulási problémák a lefolyó 

rendszer komoly hibájára utalnak. A csatornázás miatt komoly munkálatokra lesz szükség, 

mert több derítő van az udvaron ( konyha felől) egészen az épület végéig, a lejtés 

megfordítása miatt végig ásni és újra csövezni kell majd. Jó lenne ezt átgondolva, gyorsan 

elvégezni, hogy óvodánk működését (gyermekek ellátása, konyha) csak rövid ideig zavarja.  

Az elektromos problémákat remélhetőleg megoldja az engedélyezett lámpabura csere (az 

égőket sűrűn kellett cserélni). Ugyanígy hosszú ideje fennálló probléma szűnik meg a 

ventilátor beszerelésével az egyik gyermek mosdóban, melynek nincs ablaka. Sajnos a 

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

meg a hibát, mely így rövidesen újra jelentkezik.  A bútorzat egy részénél is cserére lenne 

szükség: nevelői szoba szekrénye ( több darabja leesett már), nevelői szoba asztalok, székek 

(jelenleg kiselejtezett iskolai padok vannak). Jó lenne a régi szárny öltöző szekrényeit is 

kicserélni, hiszen ez a kb. 60 évvel ezelőtti állapotot őrzi.  Ezek közül a legégetőbbek azok, 

melyek megléte további állapotromlást eredményez. 

A nyári nagytakarítás alatt a következő munkálatokat tervezzük: meszelés : mosdók, konyha 

minden helyisége. Gyermek wc-k közötti térelválasztók cseréje, konyhai térelválasztó 

tönkrement alapjának megerősítése, a torna szoba lámpáinak biztonsági burával történő 

ellátása. A térelválasztók állapota nagyon rossz, félő, hogy idővel kiborulnának. 

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 
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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 gyermekek száma, akik a konyha szolgáltatásait igénybe veszik:  

2015. júniusi adatok alapján: 

( a napi adag változások a hiányzások miatt történnek) 

óvodában étkező gyermek 40-45 fő 
iskolában étkező tanuló – 3x étkezik 80-85 fő 
iskolában étkező tanuló menzás 20-23 fő 
összes iskolás étkező  100-108 fő 
összes étkező gyermek 140-153 fő 

  

Ingyen étkező gyermekek  száma  (gyermekvédelmi kedvezményben részesülők): 

 

iskolában étkező tanuló – 3x étkezik 40 fő 
óvodás gyermek 11 fő 
összes ingyen étkező gyermek:  51 fő 

 

50%-os kedvezményben részesülők száma: 

( ezt a kedvezményt nagycsaládosok és tartósan beteg gyermek kaphatja) 

 

iskola- nagycsaládban élő tanuló 3x étkezik 17 fő 
iskola-nagycsaládban élő tanuló 1x étkezik 7 fő 
iskola- tartósan beteg tanuló 1x étkezik 1 fő 
iskolában összes 50%-os kedvezményben 
részesülők 

25 fő 

óvoda- nagycsaládban élő gyermek  5 fő 
óvoda- tartósan beteg gyermek 1 fő 
óvoda- összes 50%-os kedvezményben 
részesülők 

6 fő 

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

31 fő 
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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 

− Márton-napi felvonulás: vendéglátók voltunk az óvodában, közös éneklés, tea kínálás 

− Adventi udvar: minden dolgozó részt vett: óvónők a programokban, szakácsok: tea 

főzésben, dajkák a  kínálásban 

− Falunap: gyermekműsorral készültünk, a szombati napon az iskola pedagógusaival 

közösen készültünk a programokra ( a mi feladatunk: arcfestés, kavicsfestés volt), egy 

műsorszámban- az óvodabálra betanult tánc – három óvónő szerepelt 

 

− Két új rendezvény is volt az idén községünkben:  

− Kunfehértor: a szakácsok főztek ezen a rendezvényen, dajka segített az étel osztásában 

− Majális: gyermekműsorral készültünk 

 

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 

− Ebben az évben a pályázat részeként még egyszer voltunk a nagycsoportosokkal az 

első osztályosoknál. Ekkor egy mesét mutattunk be nekik és játszottunk együtt. 

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

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

 

− 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 három óvónő vett részt, melyre hónapokkal 

előtte már gyakoroltak. Óvodavezető irányította az est eseményeit, dolgozók segítettek 

a tombolatárgy sorsoláskor, hajnalban és vasárnap a takarításban vettünk részt. 
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− Másik nagyobb rendezvényünk a családi (gyermek) nap, melyet május 30-án 

tartottunk meg. Erre a programra az óvónők játékokkal, programokkal készültek, a 

szakácsok ebédet főztek, a dajkák segítették az óvónőket valamint az ebédosztást 

végezték el. A gyermekek örömére volt egy igazi rendőrautó és három elektromos 

kisautó: egy traktor és két quad. 

 

 

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 és személyautóval oldottuk meg) 

 

 

pályázat: 

Óvodánk regisztrált tehetségpont. E tevékenységünk tükrében pályáztunk az idén is. Ennek a 

pályázatnak – úgy mint a korábbiaknak is- nincs további kötelezettsége. A pályázat idejére 

szól a kötelezettség. Gazdagító programpár nevű pályázat keretein belül tudtunk vásárolni 19 

darab fejbábot, szerepjátékokat ( fodrász szett, orvosi táska, barkács doboz, mérleg, bolti 

kassza). A pályázat keretein belül külön foglalkoztunk a gyermekekkel- mesedramatizálás, 

majd a mesét bemutattuk 3 különböző napon: az első osztályosoknak, szülőknek és a 

nyugdíjas klubban. Ugyancsak pályázati pénzből tudtunk egy budapesti kirándulást 

megvalósítani. A nagycsoportosok vettek részt a programban. A kirándulásra szülők is jöttek. 

Étteremben ebédeltünk, majd a gyermekek a Minipoliszban játszottak. Ez a hely a felnőtt 

világ lekicsinyítése, van itt: fodrászat, benzinkút, Tesco áruház, autószerelő műhely, tv stúdió, 

konyha, rendőrség, fogászat, orvosi rendelő, virágbolt, kresz pálya…… Pályázati pénzből 

fizettük az ebédet, belépőket. A szülők költségén utaztunk, de a csoportos kedvezmények 
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miatt jóval olcsóbban. Ugyanezen pályázat képzésein vett részt két kolléganő: Horváth 

Istvánné és Süveges Katalin. 

szülői elégedettség mérés az  óvodavezető munkájáról: 

A nemzeti köznevelési törvényben előírtak alapján felmértem a szülők közösségét anonim 

kérdőívek segítségével arról, hogyan vélekednek a munkámról. A következő kérdésekre a 

következő véleményeket kaptam.  

 

Az értékelés ötös skála szerint történt. jelentései:  

5 = teljesen egyetértek 

4= többségében így van 

3=általában igaz 

2=többnyire nincs így 

1= egyáltalán nem értek egyet 

0= nincs információm az állításról 

Az egyes számok alatt a kapott értékelések darabszámát jelölöm. 

 

 5 4 3 2 1 0 
az óvodában el tudom érni, ha beszélni szeretnék vele 22 7 1 0 0 2 
probléma, kérdés esetén bizalommal fordulhatok hozzá, igyekszik  
azt megválaszolni, orvosolni 

25 4 1 1 0 0 

igyekszik a szülők igényeit figyelembe venni(pl…nyitvatartás, 
szünetek időpontja..) 

21 9 1 0 0 1 

a szülőkkel jó a kapcsolata, együttműködő velük 22 7 1 1 1 0 
időben tájékoztatást kapunk az óvodai programokról, 
változásokról 

20 10 2 0 0 0 

az óvodában folyó munkáról tájékoztatja szülőket, a község lakóit 
(újság, honlap, szereplések…) 

24 3 3 1 0 1 

keresi a lehetőséget arra, hogy a gyermekek a lehető legtöbbet 
kapják az óvodától 

28 3 0 0 0 1 

ötletei, változtatásai az óvoda és a gyermeke érdekeit szolgálják 26 6 0 0 0 1 
keresi a lehetőséget az óvoda fejlesztéséhez 29 2 0 0 0 1 
hozzájárul az óvoda jó híréhez 25 5 1 0 0 1 
vezetői munkája pozitív változást hozott az óvoda életébe 21 8 1 0 0 1 
jelenléte meghatározó az óvodában 20 7 2 1 0 2 
a gyermekekkel jó a kapcsolata, szeretik 20 7 3 0 0 2 
szakmai munkájával elégedett vagyok 24 5 2 0 0 1 
eddigi vezetői munkájával elégedett vagyok 25 4 2 0 0 1 
elhivatottsággal végzi munkáját 23 6 1 0 0 2 
összesen 375 93 21 4 1 17 
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A diagram szemlélteti, hogy a fenti kérdésekben a szülők ¾-e teljesen elégedett. A 

fennmaradó ¼ több mint fele is többségében elégedett. 

 

 

 

 

diagram magyarázat, számszerű adatok: 

 

  

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 csoportvezetői: 

− kis csoport: Némethné Rafai Csilla 

− középső csoport: Horváth Istvánné 

375 elégedett

93 többségében elégedett

21 általában elégedett

4 többnyire nem

1 egyáltalán nem
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− nagy csoport : Süveges Katalin 

A délutánosok:  

− Bényi Franciska ( kis csoportban) 

−  a középső csoport délutános óvónői állást meghirdettük 

−  nagy csoportban a 2 óra fedésben: Harnóczi Erzsébet 

− gyógypedagógiai fejlesztés: Harnóczi Erzsébet 

− szeretnénk az óvoda nevét változtatni (rövidebb, egyszerűbb név) 

 

Épület, udvar: 

A fentebb leírt problémákon kívül a következő munkálatokra lenne szükség: 

− verébdeszka felújítása 

− tető felújítása ( belső épületen) 

− ereszcsatorna javítása, felújítása 

− falépcső cseréje ( padlásra vezető) 

− udvarban aszfaltozás vagy betonozás: bicikliút a gyermekeknek, hogy a pályázaton 

nyert járműveket ki tudjuk használni 

− nyílászárók cseréje 

− mosdók (gyermek és felnőtt) felújítása 

− konyhában:   -      kétmedencés mosogató cseréje 

-  fém kisasztal vásárlása 

- szellőző ventilátor cseréje 

Az óvoda 2015. szeptember 1.től 3 éves kortól minden gyermeknek kötelező lesz, ezért kérem 

azt, hogy iskolai nevelés nélküli napokon is megoldható legyen a külterületi óvodások 

faluba történő szállítása, hiszen így a hiányzások igazolása nálunk is szigorodik a törvényi 

előírások miatt. 

egyéb tervek: Ősszel tervezzük megünnepelni, hogy óvodánk 60 éves. 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunfehértó Községi Önkormányzat 
Napközi Otthonos Óvoda 2014/15. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót 
fogadja el.  
 

Kunfehértó, 2015. június 16.        

                                                                            Harnóczi Erzsébet óvodavezető 
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1. számú melléklet 

Diplomaosztó július 4-én lesz, az oklevelet akkor kapom kézhez. 


