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1. Óvodai csoportok száma,  gyerek létszám adatok, személyi feltételek 

 

 

Tagóvoda 

neve 

Csoport 

neve 

Gyermek

ek száma 

2016.01. 

01-én 

SNI/ 

BTMN 

2016.01. 

01-én 

 

Gyermek

ek száma 

2016.10. 

01-én 

 

SNI/ 

BTMN 

2016.10. 

01-én 

Pedagó-

gusok 

száma 

Pedagó-

giai 

munkát 

közvetlen 

segítők 

száma 

 

Székhely 

Süni 24 1/3 21 0/2 2 1 

Katica 25 2/1 20 2/2 2 1+1 

Tulipán 25 2/4 22 0/5 2 1 

Napraforgó 25 0/3 21 0/0 2 1 

 

Péteri 

Tagóvoda 

Nyuszi 23 0/0 21 0/0 2 1 

Maci 21 0/0 20 0/0 2 1+1 

Csiga 21 0/3 22 0/3 2 1 

Somorjai 

Tagóvoda 
Margaréta 27 0/2 26 0/2 2 1 

Újrónafői 

Tagóvoda 

Pillangó 15 2/3 15 0/1 2 1+1 

Katica 17 2/0 14 1/1 1 1 

Intéz-

ményben 

összesen 

10 223 9/19 202 3/16 19+1 13+1 

 

 

A Somorjai Tagóvodában a 2016/17 nevelési évben heti 20 órában 1 fő gondozónőt 

alkalmazunk. 

 

A nevelőmunka folyamatában résztvevő szakemberek: 

➢ Logopédiai fejlesztést végez a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa: Keresztes Éva. 

➢ Logopédiai fejlesztést végez SNI gyermekek számára heti 2 órában megbízási 

szerződéssel: Keresztes Éva. 

➢ Gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai fejlesztést végez megbízási szerződéssel: 

Kurunczi Petra 

➢ Mozgásfejlesztést tart heti 2 órában: Otoltics Kitti szomatopedagógus az Éltes EGYMI 

alkalmazottja. 

➢ Katolikus hitoktató: Buri Károly, Majorné Nagy Mariann 

 

 

2. Tárgyi feltételek, felújítás, karbantartás 

 

Az intézmény tagóvodái rendelkeznek az működéshez szükséges tárgyi eszközökkel és 

felszerelésekkel. 

 

Központi óvodában elvégzett karbantartási, felújítási munkák: 

➢ Folyosók falának leverése, újra pucolása, lambériázása. 

➢ Öltöző járólapozása. 

➢ Mosdóban zuhanytálca cseréje. 

➢ Folyosó, öltöző, mosdók, konyha festése, meszelése. 
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Péteri Tagóvodában elvégzett karbantartási, felújítási munkák: 

➢ Iroda parkettázása. 

➢ Tornaszoba lambériázása. 

➢ Folyosók, iroda, öltöző tornaszoba festése, meszelése. 

 

 

 

3. Nevelés nélküli munkanapok és felhasználásuk 

 

2016. 04.22. péntek. Téma: nevelési  értekezlet.  

- Önértékelés az óvodában, pedagógus minősítési eljárás, tanfelügyeleti ellenőrzés 

tapasztalatai.  

- A pedagógiai program öt tevékenységterületének felülvizsgálata és módosítása 

csoportmunkával. Nagyon hatékony volt. 

 

2016. 06.13. hétfő Téma: nevelési évzáró értekezlet.  

- Tanulmányi kirándulás Kőszeg városában. Nagyon jó csapatépítő tréning volt. 

 

2016. 08.26. péntek Téma: nevelési évnyitó értekezlet.  

- Lezártuk a 2015/2016. nevelési évet.  

- Megtörtént a 2016/17 nevelési év előkészítése. 

- Pedagógus szolgálati emlékérem átadása (Csuthyné Vörös Ágnes és Fettikné Kádár 

Katalin részére.) 

- Etikai kódex megismerése 

- Éves munkaterv elfogadása 

- Munkaközösségek megalakulása 

 

2016. 11.04./ péntek/; Téma: Nevelési értekezlet  

- Antal Judit mentálhigiéniés szaktanácsadó előadása: Hárman párban (az óvónők és a 

dajka együttműködése). 

- SZMSZ ismertetése az alkalmazotti közösséggel  

- Intézményi elvárások közül a vezetővel szemben támasztott elvárások módosításának 

megismertetése a nevelőtestülettel. 

- Beszámoló a dajka konferenciáról (Dezamits Istvánné) 

- Tájékoztató a módosított pedagógusok minősítési rendszeréről  

- Beszámoló az Így tedd rá tanfolyamról (Dömös Mónika) 

- Önértékelésbe bevont pedagógusok aktuális feladatai 

- A mérés-értékelés segédtáblázatainak beválásának vizsgálata. 

- Műhelymunkák beindításának tapasztalatai (Tehetségkapu portál használata) 
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4. Szülői értekezletek részvételi aránya %-ban 

 

Csoport neve 2016 Februári 2016 Áprilisi 2016.Szeptemberi 

Süni 88 75 86 

Katica 78 69 80 

Tulipán 64 84 71 

Napraforgó 80 77 95 

Maci 91 72 88 

Nyuszi 59 64 74 

Csiga 81 77 91 

Margaréta 50 53 76 

Katica 100 69 86 

Pillangó 100 69 92 

 

Az óvodapedagógusok a szülői értekezletről hiányzó szülőket tájékoztatják a szülői értekezlet 

tartalmáról, amennyiben a szülő érdeklődést mutat. 

A részvételi arány növelése érdekében, az óvodapedagógusok PPT-t készítenek a gyermekek 

óvodai életéről, tevékenységeiről, melyet szülői értekezleten levetítenek.  

 

5. 2016. év kiemelt feladata volt: 

• önértékelés (pedagógus, vezetői, intézményi) kidolgozása, bevezetése és 

működtetése. 

Az intézményi önértékelés eljárásrendjét és 5 éves tervét elkészítettük. Az 

intézményvezető és a péteri tagóvoda vezető önértékelése 2016 évben megtörtént.  Az 

intézményi önértékelés évente értékelendő területeit 2016 áprilisában értékeltük. A 

BECS  fejlesztési tervet készített a gyengébb területek fejlesztése érdekében, mely 

fejlesztéseket 2016 és második felében meg is valósítottunk. 

 

FEJLESZTÉSI TERV 

A fejlesztés célja: 

 

Indokoltsága: 

Az éves munkaterv az előző év beszámolói alapján készüljön. 

Az éves munkaterv elkészítése időben előbb történik, mint az éves 

beszámoló. 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

Feladat Az éves beszámoló elkészítése, 

eredményeinek beépítése az éves tervbe. 

SZMSZ-ben rögzíteni a kötelező 

dokumentumokat, azok összefüggéseit. 

A feladat végrehajtásának módszere: Dokumentumelemzés, értékelés, tervezés. 

A feladat elvárt eredménye: A nevelési év  végi beszámoló megállapításai 

alapján történik a következő nevelési év 

tervezése. 

A feladat tervezett ütemezése: 2016. október 30-ig 

A feladat végrehajtásába bevontak köre: Nevelőtestület 
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• Intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzése 

Megtörtént a vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés, melynek eredménye a várakozásomnak 

megfelelő volt. Fejlesztendő területnek az év közben történt jogszabályváltozásokból 

és a pedagógus- és vezetői elvárásokból adódó dokumentummódosítást jelölték meg, 

amit 2016 nyarán elvégeztem. 

• Pedagógus minősítések 

Horváth Jánosné és Varga Zoltánné kolléganők minősítési eljárásuk során nagyon jó 

értékelést kaptak, így 2017. 01.01-től a Ped. II. fokozatba soroltuk őket. 

 

6. Továbbképzések 

 

Lukácsné Deli Gabriella- közoktatás vezető szakvizsgát szerzett! 

 

Tanfolyam címe Ideje Résztvevők neve Kapott óra 

ONME alternatív 

program elmélete és 

gyakorlata 

2016.02.18-

19-20. 

Horváth Jánosné 

Schwartzné Varga 

Mónika 

Katona Andrea 

30 óra 

Így  tedd rá 2016.október 

06-08. 

Dömös  Mónika 

Katona Andrea 

Kovács Bernadett 

30 óra 

 

A 120 kreditpont megszerzésében időarányosan jól teljesítünk. A továbbképzések tartalmát 

munkatársi értekezlet keretében a kollégák továbbadják.  

 

Nem pedagógusok továbbképzése 

 

A budapesti dajka konferencián 4 dajka részvételét biztosítottuk, finanszíroztuk a 

költségvetésből (részvételi díj és úti költség). Nevelési értekezleten fényképes beszámolóval 

adták tovább a konferencián elhangzott ismereteket. 

 

7. Ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés, tartalma megvalósulás ideje Felelős (ki ellenőriz?) 

Felvételi- és mulasztási napló, 

csoportnapló, gyermektükör 

dokumentumok tartalmának 

ellenőrzése 

2016. február Óvodavezető 

Óvoda tisztasága január-február Tagóvoda-vezetők 

Külső világ tevékeny 

megismerése projekt módszerrel 

történő megvalósítása. 

januártól áprilisig Óvodavezető 

HACCP rendszer alkalmazása 2016. október Óvodavezető 

Óvoda tisztasága 2016. november 

2017. március 

Tagóvoda vezető 
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Ellenőrzések eredménye 

Minden ellenőrzésről emlékeztető készült. Az ellenőrzést követően az ellenőrző személy az 

érintettekkel megbeszélte az ellenőrzés eredményét. Az ellenőrzések során kisebb 

hiányosságok és pontatlanságok kerültek korrigálásra, kontroll ellenőrzésre nem volt szükség. 

Az ellenőrzés feljegyzései a vezetői irodában elérhetőek. 

 

8. Belső tudásmegosztás 

 

Lehetőséget biztosítottunk arra, hogy minden óvodapedagógus részt vehessen egy kolléganő 

által tartott foglalkozáson. Hospitálásokon kiemelt figyelmet fordítottunk az informatikai 

eszközök óvodában történő tudatos felhasználásának továbbadására. Többszöri hospitálási 

alkalmat biztosítottunk a gyakornokoknak és a 2016 évben munkát kezdő 

óvodapedagógusoknak. 

 

Dokumentációs feladatok: 

➢ aki a foglalkozást tartja, az tevékenység tervet készít,  

➢ aki hospitál, az reflexiót ír a látott foglalkozásról.  

 

Hospitálást követő megbeszélés menete: 

➢ a foglalkozást vezető kolléganő értékeli saját munkáját, hogyan valósította meg céljait 

és a tervezett tevékenységeket, 

➢ a hospitáló kolléganők elmondják szakmai tapasztalataikat, elemzik a tevékenység 

felépítését, mit tudnak hasznosítani a látottakból. 

 

 A visszajelzések alapján elmondhatom, hogy minden óvodapedagógus hasznosnak találta az 

önfejlesztés és tanulás ezen módszerét. Rendkívül fontos szerepe van a foglalkozások 

elemzésének, megbeszélésének.  

 

9. Belső kapcsolatok, együttműködés 

 

1. Információ átadás rendje. Minden hónap első hétfőjén vezetői értekezletet 

tartottam, melyen tárgy hónap legfontosabb feladatait egyeztettük és beszéltük 

meg. A vezetői értekezlet tartalmát minden tagóvoda vezető köteles a saját 

tagóvodájára leképezni és munkatársi értekezleten tovább adni. Emlékeztető 

készül róla. 

    Munkatársi értekezlet, melyet a tagóvoda vezető szervez meg. 

Központi  és a Somorjai Tagóvodában: minden hónap első keddje 1630 

Péteri és Újrónafői Tagóvodában minden hónap első szerdája 1630 

 

2. Szakmai és művészeti csoportok az intézményben. 

Aranykapu Daloskör: Segítik az óvoda zenei nevelését, hangulatosabbá tették 

az ünnepeket ( Farsang, Karácsony). Aktív szerepet vállaltak az évszaki 

koncertek megszervezésében és lebonyolításában. 

Drámakör.  Az intézmény Gyermeknapi programját szervezték meg. A 

Kiskakas gyémántfélkrajcárja c. mesét állították színpadra, nagy sikerrel.  

 

Aranykapu Bábcsoport. 2016. évben elkészítették a marionett típusú bábokat, 

de sajnos a mese előadásokat nem tudták megtartani. Tartós helyettesítés miatt 

nem sikerült a próbák idejét összeegyeztetni. Minden tag a saját csoportjában 
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kamatoztatta a bábtudását, közös nagy volumenű bábjátékot nem sikerült 

szervezni. A Mikulás ünnepélyen viszont egy vidám mesejelenetet adtak elő. 

  

3. Műhely munkák. 

A gyermekek erősségeinek további fejlesztése érdekében minden tagóvodában 

műhelyeket hoztunk létre nagycsoportos óvodásaink részére. A Gyermektükör 

segítségével, a gyermekekkel és a szülőkkel egyeztetve tettünk javaslatot, arra, 

hogy ki melyik műhely tevékenységében vegyen rész. A műhelyek október 1-

től május 15-ig heti egy alkalommal 35-45 perces tevékenykedtetést szerveztek 

15 órától. Minden műhelyt két óvodapedagógus vezetett heti váltásban, a 

maguk által készített éves terv alapján.  

2016-ban a következő műhelyek működtek: 

 

 

Tagóvoda neve Műhely neve Műhelyvezetők Gyermekek 

száma 

 

 

 

Központi Óvoda 

Aranytalpak 

gyermektánc műhely 

Horváth Jánosné 

Madarászné majd 

Dömös M. 

14 

 

Kis kíváncsi logikai-

környezetismereti 

műhely 

Mészárosné B. Andrea 

Schwartzné V. Mónika 

 

10 

Máktündérek Wyszocsánszkiné Z. N. 

Siposné Ódor Magda 

7 

 

Péteri Tagóvoda 

Aranytalpak 

gyermektánc műhely 

Katona Andrea 

Unger Jánosné 

13 

Aranykezek vizuális 

műhely 

Varga Zoltánné 

Lenoricsné Sz. Szilvia 

8 

Somorjai Tagóvoda Aranytalpak 

gyermektánc műhely 

Dömös Mónika, majd 

Madarászné 

 

12 

Lélektúra Fekete Annamária 8 

 

10. Külső kapcsolatok 

 

1. Szülői Szervezet. Minden szülő a szervezet tagja, akik, 3 fős képviselő csoportot bíztak 

meg érdekeik képviselete céljából. A szülői szervezet véleményt nyilvánított a Pedagógiai 

Program, a Házirend és az éves munkaterv elfogadásakor. Aktívan segítették munkánkat és az 

Aranykapu Óvoda Gyermekeiért Alapítvány munkáját is.  

Közös programok: Mihály napi vásár,  Családi délután. 

Tapasztalataink szerint szívesen látogatták a szülők, nagyszülők azon rendezvényeinket, ahol 

a gyermekük szerepelt, igényelték is azt. Szívesen összefogtak és támogatták alapítványunkat 

az óvoda tárgyi eszközeinek fejlesztése érdekében.  

 

2. Kék Bagoly Bölcsőde. 18 gyermek érkezett a bölcsődéből a három jánossomorjai 

tagóvodába. Látogatást tettünk a gyermekek befogadása előtt a bölcsődében, ahol 

megismerkedtünk a gyermekekkel és a gondozónőkkel szakmai megbeszélést folytattunk. 
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3. Körzeti Általános Iskola Jánossomorja, Általános Iskola Mosonszolnok, Alapfokú 

művészeti Iskola Jánossomorja. 

A jánossomorjai óvodák gyermekei a jánossomorjai iskolába, az Újrónafői Tagóvoda 

gyermekei a mosonszolnoki vagy mosonmagyaróvári iskolában kezdték meg általános iskolai 

tanulmányaikat 2016-ban. Az iskolát kezdő nagycsoportosokkal ellátogattunk mindkét 

jánossomorjai iskolába, ahol tanórán vehettünk részt és megismerkedtünk az épülettel, 

termekkel. Szeptember 1-én átkísértük a gyermekeket az iskolába és részt vettünk az 

évnyitón. 

 

Tagóvoda neve 2016. szeptemberben iskolát 

kezdők száma 

Központi Óvoda 37 

Péteri Tagóvoda 21 

Somorjai Tagóvoda 6 

Újrónafői tagóvoda 12 

Intézmény összesen 76 

 

Az Alapfokú Művészeti Iskolával közös rendezvényeink voltak: 

o Zenei készségfejlesztés minden csoportban 

o Karácsonyi zenei koncert az óvodákban. 

 

 

4.Pedagógiai Szakszolgálat Mosonmagyaróvári Tagintézményével és Győri Székhely 

Intézményével szoros kapcsolatot tartottunk. Szakértői vizsgálat iránti kérelmet a következő 

esetekben kértünk: 

 

Tagóvoda neve Kontroll vizsgálati 

kérelmek száma 

Új vizsgálati 

kérelmek száma 

Összesen kért 

vizsgálatok száma 

Központi óvoda 15 11 26 

Péteri Tagóvoda 4 6 10 

Somorjai Tagóvoda 1 4 5 

Újrónafői Tagóvoda 5 3 8 

Intézményben 

összesen 

25 24 49 

 

 

 

5.Civil szervezetekkel való kapcsolattartás. A Jánossomorjai Társaskör Egyesület  kiállításait 

és rendezvényeit rendszeresen látogattuk. Helyi alkotókkal az ovi galéria kiállítások 

szervezése kapcsán folyamatosan kapcsolatot tartottunk. A Civil fórumon rendszeresen részt 

vettünk. 

 

11. Az intézmény részvétele a közéletben 

. 

o Az Aranytalpak gyermektánc csoportok felléptek a Májusfa kitáncoláson. 

o Városi Napok rendezvény sorozatban részt vettünk a Fut a város elnevezésű 

tömegsport rendezvényen.  

o A Városi Tök Napokon az óvoda gyermekei és dolgozói is kiállították alkotásaikat. 
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12. Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele. 

 

Tagóvoda neve Logopédiai fejlesztés 

Szakszolg.+megbízás 

Gyógypedagógiai 

/fejlesztő pedagógiai 

megsegítés 

Hittan 

Központi óvoda 18+4 4+11 23 

Péteri Tagóvoda 10+0 1+4 13 

Somorjai Tagóvoda 6+0 - 8 

Újrónafői Tagóvoda 5+1 4+3 - 

Intézményben 

összesen 

39+5 9+18 44 

 

 

13. A pedagógiai munka tervezése: 

 

Rövid távú célok Megvalósulás módja 

Szakmai: 

- A 2016. 09.01-től hatályos Pedagógiai 

Program pontos és egységes bevezetése, 

megvalósítása.  

A módosított dokumentációs rendszer új 

elemeinek alkalmazásának nyomon követése. 

-Tanfelügyeleti ellenőrzés segítése. 

 

-SZMSZ felülvizsgálata, módosítása. 

-Vezetői elvárások meghatározása. 

 

 

 

Eszközfejlesztés:  

Étkezéshez szükséges eszközök, textíliák 

beszerzése. Ágyneműk, törölközők, 

asztalterítők beszerzése, pótlása. Mosógép, 

szárítógép beszerzése szükség szerint. 

Szellemi bázis: 

Informatikai eszközök gyakorlati 

alkalmazása a csoportban, napi e-mail 

kapcsolat kialakítása. 

 

A Tagóvoda-vezetők ellenőrizték a 

csoportnaplókat és a gyermektükröket, az 

óvodavezető ellenőrizte a Felvételi- és 

mulasztási naplókat és az iskolakészültséget 

mérő lapokat. Az ellenőrzés eredményét 

minden esetben ismertetettük az érintett 

óvodapedagógusokkal. 

Az iskolakészültséget mérő lapok módosítása 

folyamatban van, az óvodapedagógusok 

írásbeli javaslatai beépítésre kerültek. 

A tanfelügyeleti ellenőrzés elmaradt. 

Az SZMSZ módosítása megtörtént, a vezetői 

elvárásokat meghatároztuk. 

Eszközfejlesztéshez szükséges forrás 

biztosított a költségvetésben, az eszközök 

beszerzése folyamatos. 

Szellemi bázis: 

Önköltséges alapfokú informatikai képzésen 

részt vett 8 óvodapedagógus. Az e-mail 

kapcsolattartásra intézményi szinten ritkán van 

szükség, ezért lassú a fejlődés. Az informatikai 

eszközök alkalmazása a csoportban nagyobb 

hangsúlyt kap, de nem napi szintű (szerintem 

nem is kell, hogy az legyen a cd lejátszó 

használatán kívül). 

WIFI kapcsolat biztosított minden csoportban.  

Hospitálásokon az informatikai eszközök 

óvodában történő tudatos felhasználásának 

tovább adása volt még feladatunk. A 

hospitálási dokumentációt nem tudtam 

átolvasni, ezért ennek megvalósulásáról nem 

tudok beszámolni. 



Beszámoló a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda 2016. évi munkájáról 
 

Az intézményvezető értékelése oldal 10 
 

 

 

14. Intézményi szintű rendezvények: 

 

Rendezvény Időpont Felelős Helyszín 

Versmondó délután 
2016.április 11.  

16.30 óra 

Schwartzné V. 

Mónika 
Központi óvoda 

Gyermeknap 2016. május 25.  Katona Andrea 
B.B. Művelődési 

Ház 

Ovi olimpia 
2016. november 11. 

péntek 10 óra 

Dömös Mónika 

Siposné Ódor Magda 
Sportcsarnok 

 

 

 

15. Összegzés 

 

A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda a 2016. évben megvalósította az éves munkatervben 

megfogalmazott feladatait. Az ellenőrzések eredményét felhasználva, a pedagógiai munka 

értékelésére alapozva új célokat és feladatokat fogalmaztunk meg. Ezzel szeretnénk 

biztosítani önmagunk folyamatos fejlesztését, mely által az óvodai nevelés színvonala is 

folyamatosan emelkedik. 

Köszönjük, hogy a fenntartó biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket a zavartalan és 

biztonságos működéshez. 

 

 

 

 


