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1 . INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK 

Ötcsoportos óvodánk 3 különálló épületben két udvarrésszel működik. Az új épületben 3, a 

régi épületben 2 csoport, a legrégibb épületben pedig a tornaszoba működik. 

A két játszóudvar és kert árnyékos, füves területeivel mozgásfejlesztő játékaival elegendő 

mozgásteret biztosít gyermekeinknek. Az új épület udvarát a Dunabogdányi Óvodáért 

Alapítvány az elmúlt nyáron a tervek alapján felújította. Így az egész környezetünk a XXI. 

század elvárásainak megfelelő. Igényes, esztétikus, és ami a legfőbb, a gyerekek számára 

sokféle tevékenységre alkalmas teret biztosít. A gyerekek környezete így nagymértékben 

megváltozott, ezzel is nevelve a környezetük védelmére, szépségének megismerésére.  

Óriási a különbség most a régi és az új épület és udvarrész között. Ezért is terveztette meg 

Alapítványunk az első udvarrészt, hogy az ott nevelendő gyerekek is azonos feltételek, 

körülmények között élhessék mindennapi óvodai életüket.  

Az óvoda reggel 6 – 17 óráig van nyitva, a nyitva tartás ideje alatt biztosított az óvónői 

jelenlét. 

1.1. Tárgyi feltételek 

Legnagyobb gondot a régi épület előszobájának mérete okozza. A nagy létszám miatt a 

8 m2- es előszobában 52 gyerek öltözködik. A gyerekek ruháit, kabátjait és cipőit is itt 

helyezzük el. Ez a gond csak a lehetséges fejlesztés után, azaz az új épületszárny felépítése 

során oldódna csak meg. Ebben az épületben az előszoba bővítésére nincs lehetőség. 

Csoportszobák berendezésének nagy része elfogadható, de szükség van a folyamatos 

cserére az esztétikum és korszerűség szempontjából. A költségvetésbe betervezett 1 

csoportszoba székeinek vásárlása megtörtént, folyamatosan törekszünk arra, hogy minden 

évben valamit lecseréljünk, természetesen az Önkormányzat lehetőségeinek figyelembe 

vételével. A régi épület csoportszobáinak és az új épület emeletének festésére sor került a 

tavalyi nyári zárás alatt. A régi épület nyílászáróinak festését is elvégezték. Nagy gondot 

okozott a régi épület feletti udvarrész vízelvezetése, amit a nyár folyamán az udvarrész 

felújításával sikerült megcsináltatnunk. 

Az óvoda Alapítványa az idei nevelési évben is több rendezvényt szervezett azzal a 

szándékkal, hogy az idei terveket is megvalósíthassa a támogatóktól összegyűjtendő pénzzel.  

A tavalyi beszámolóval azonos a következő:  



A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények név használatáról – 2. melléklete írja elő nevelési-oktatási 

intézmények kötelező (minimum) eszközeinek és felszereléseinek jegyzékét.  

 A jegyzék szerint eltérünk az előírt 2m2/fő/csoport mennyiségi mutatótól. A mi 

esetünkben akkor tartjuk be ezt az előírást, ha 25 fő/csoport a maximális 

gyereklétszám. Jelenlegi gyermeklétszámunk, és az óvodai előírt átlaglétszám (20 

fő/csoport) már most is indokolttá tenné óvodánk 6 csoportosra való bővítést. 

Ha pályázati lehetőség adódna új épület építésére, akkor a következő kötelező 

felszereléseket írja elő a rendelet: 

 Hiányzik: többcélú helység (szülői fogadásra, tárgyalásra, ünnepek megtartására 

alkalmas helyiség) 

 Gyereköltöző csoportonként (régi épületben nem megfelelő) 

 Melegítő konyha, mosogató: nagyon kicsi 

 Udvari homokozó csoportonként 1 az előírás szerint, nálunk 3 van,  

 Nevelői szoba berendezései (nagyon régiek) 

 Projektor, vetítő vászon (Ezt a következő évi költségvetésbe feltétlenül be kell 

tervezni, ugyanis a pedagógusok minősítéséhez kell használnunk ezeket az 

eszközöket.) 

Megállapítható. hogy nagyon jól felszerelt óvodánk, a hiányzó dolgok nem befolyásolják a 

minőségi munkát. 

1.2.Felnőtt létszám alakulása: 

11 fő óvodapedagógus – mindenki a törvényben előírt főiskolai diplomával rendelkezik  

Ebből 6 óvónőnek megvan a német nemzetiségi óvodapedagógusi diplomája is. 

3 óvodapedagógusunk Gyes-en, Gyed-en van, ezért 3 fő helyettesíti őket határozott idejű 

szerződéssel. Mindhárman tanulnak jelenleg. 

 Egy tanítói végzettségű, aki most júniusban államvizsgázik az Óvodapedagógiai 

főiskolán 

 Egy fő középfokú óvodapedagógus 

 Egy fő óvodapedagógus 

2014. február 1-től egyik óvodapedagógusunk (határozott idejű szerződéssel alkalmaztuk) 

áthelyezését kérte a dömösi óvodába, hiszen ott egy határozott idejű szerződést kapott.  

Sajnos így 5 hónapon keresztül egy óvodapedagógussal kevesebb dolgozott, ami ismét 

megnehezítette a munkánkat. A nyár folyamán már visszajön az egyik kolléganőnk, aki 

jelenleg a gyes utáni szabadságát tölti. 

1 gyógypedagógusunk  

oligofrén pedagógiai (értelmi fogyatékosok pedagógiája) 

szomatopedagógiai (mozgásfogyatékosok pedagógiája) 



logopédiai (beszédfogyatékosok pedagógiája) diplomával rendelkezik  

5 dajka közül 4 szakképzett dajkaminősítéssel, 1 fő pedig érettségivel rendelkezik 

1 dajka Gyed-en van. Helyette képesített dajka végzi a munkát határozott idejű szerződéssel. 

2013. szeptember 1-től alkalmazunk 1 fő Pedagógiai asszisztenst. 

Részmunkaidőben (6 óra) dolgozik 3 fő: 

1 óvodatitkár   

1 mosogató  

1 karbantartó  

1 pszichológus segíti munkánkat heti 3 órában 

1.3.Gyereklétszám alakulása: 

Az óvodai férőhely száma 125 fő, csoportok száma 5. Minden óvodába jelentkezett 

gyermeket fel tudtunk venni. Igaz, ezzel nagyon megnöveljük a csoportok létszámát, de 

nincs községünkben ellátatlan gyermek. 

A magas létszám nagy terhet ró az óvoda dolgozóira, de mindenki felvállalja ezt a helyzetet. 

 
               Időszak 

 
gyermek 

 
étkező 

 
SNI-s 

 
más 

településről 

nem 
magyar 

állampolgár 

ebből  
kettős 

2013. októberi statisztikánál 122 96 2 4 2   -    1 

2013. december 31-ig 124 103 2 4 2   -    1 

2014. május 31-én 129 106 3 4 2  -     1 

 

Logopédiára: 37 gyerek jár  

29 tanköteles gyerek közül 7 gyerek marad óvodában. Az óvodapedagógusok javaslataival a 

szülők egyetértettek, így nem volt szükség a szakszolgálat vizsgálatára. A további egy év 

óvodáztatás indokolt, a gyerekek fejlődési lapján vezetett dokumentációval  is igazolni 

tudjuk.  

Étkező gyerekek száma:  106 fő 

Ebből: 

 Három, vagy többgyerekes (50% díjkedvezmény) 31 fő 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (100 %-os 

díjkedvezmény) 11 fő 



 

2.SZAKMAI MUNKA 

Óvodánkban a szakmai munka alapját az Országos Óvodai Nevelési Program, és az erre 

épülő Pedagógiai Programunk írja elő. 

Alapfeladatunkat az Alapító Okirat határozza meg, melyben felvállaltuk a német nemzetiségi 

nevelést, a logopédiát és a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelését is. Ebben a nevelési 

évben kellett az Alapító Okiratunkat is átírni, ahol már az új kormányfunkciókkal lett 

meghatározva, a törvény szerint. 

Részben önálló intézményként működünk. Az éves költségvetési keretösszegből mindig 

igyekszünk takarékosan és ésszerűen gazdálkodni. 

Fő célunk az elért óvodai értékek megtartása, a pedagógiai munkánk színvonalának emelése, 

figyelembe véve a folyamatos társadalmi változásokat. 

Ennek a nevelési évnek a kiemelt területei a nemzetiségi nevelés mellett a környezeti 

nevelés, környezetvédelem, mozgás. 

Az új udvar esztétikuma, praktikuma lehetővé tette számunkra, hogy olyan tevékenységeket 

szervezzünk a gyerekeknek, ahol közösen, az óvoda egységesen tervezte, szervezte a 

különböző tevékenységeket. Nagy hangsúlyt fektettünk abba is, hogy a szülők részesei 

lehessenek ezeknek  a tevékenységeknek, így próbáljuk Őket is kicsit ráhangolni, nevelni az 

értékeink védelmére. 

 Csatlakoztunk a „Gondolkodj egészségesen” programhoz 

 Megszerveztük a „Tök, jó nap!”-ot (autómentes, mozgással teli vidám szombat) 

 Csatlakoztunk a „Madárbarát” mozgalomhoz 

 „Téli oviolimpiát” szerveztünk 

 „Víz világnapját” szerveztünk 

 Ovinapot rendeztünk a Huncutka Alapítvánnyal 

 Óvodai kirándulásokat évszakonként (nagy részvételi számmal) 

Ezeket a rendezvényeket szombatokra szerveztük, hogy a szülők is részt tudjanak venni a 

programokon. Ez ebben a nevelési évben 5 alkalommal volt. 

A környezetvédelemmel szoros kapcsolatban 2 alkalommal is megszerveztük a papírgyűjtést. 

Ebben nemcsak óvodásaink vettek részt, hanem községünk lakói is. 

A környezeti neveléssel szoros kapcsolatban a mozgás volt az a fő terület amivel kiemelten 

foglakoztunk. Molnár György nyugdíjas testnevelő tanár bemutatót tartott, hogyan lehet egy 

tornaszobában, a meglévő eszközökkel úgy a foglalkozásokat vezetni, hogy a legkisebb 

várakozási időt legyen a gyerekek számára. A bemutatóját egy nevelési értekezlet kereteiben 

tartott előadás követte. Számunkra nagyon hasznos információkkal látott el bennünket, 

hiszen a testnevelés mellett biológia szakos is, így az élettannal, az emberi test felépítésével 

magyarázta a különböző mozgásformák hatékonyságát, eredményességét. 



Szeretnénk, ha gyermekeink testi és lelki fejlődése kiegyensúlyozott lenne. Az edzés nem 

csupán erőnlétet, egészséges izomzatot fejleszt, hanem szellemi és szociális fejlődését is 

pozitívan befolyásolja. 

A rendszeresen mozgó gyermekek nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak az óvodában is. A 
matematikai gondolkodás fejlesztésében és a nyelvtanulás sikerességében is hihetetlen 
szerepet játszik a rendszeres mozgás. 

Bizonyított tény, hogy azok a gyermekek, akiknek a mozgásigénye kielégített, tehát 
rendszeresen mozognak, sokkal nyugodtabban viselkednek, fegyelmezettebbek, kitartóbbak 
a számukra egyhangúbb, tevékenységekben is.  

Ez évben a törvényben megengedett 5 nevelésnélküli munkanapot tartottunk.  

Az Értékelési munkaközösség feladata volt a programok megtervezése, ötletek, felelősök 

kiválasztása.  Ők állították össze az intézményvezető értékelésének szempontsorát, majd el is 

végezték.  

A szülők év elején és év végén Szülői levelet kapnak minden csoportban, melyben a csoport 

életében történt események szerepelnek. Minden csoportban kötelező olyan programok 

szervezése, melyeken a szülők is részt vehetnek. Ezek a programok a csoportokban zajlanak, 

függetlenek az óvodai közös programoktól. Ez a kapcsolattartási forma nagy segítséget nyújt 

a megismerésben, a nevelésben. 

Az óvodaszintű ünnepeket (Benedek Elek nap, Mikulás, Karácsony, Március 15. , Víz 

világnapja. Föld napja megtartottuk, színvonalas műsorok keretében.  

Novemberben tartottuk a Nemzetiségi hetünket, ami ebben az évben is nagyon jól sikerült.  

A zeneiskolások a Tavaszi hangversenyünk már régi szereplői. Idén a Költészet napja miatt 

versekkel is színesítettük az előadást.  

Egy évben 4 alkalommal szervezünk Bábszínházi előadásokat. Ebben a nevelési évben 4 

különböző előadó szórakoztatta meséivel a gyerekeket.  

Községünk rendezvényein is részt vettek gyerekeink: Márton nap, Karácsonyi forgatag, 

Idősek napja, Nemzetiségi nap, Nyugdíjasok 20 évfordulója, Pályázati német könyvek 

ünnepélyes átadása. 

A Bogdányi Híradóba minden hónapban írunk cikket az óvodai életről. Szándékunk, hogy a 

Bogdányi Híradót egy ki élettel töltsük meg, azért is teszünk a cikkek mellé több képet. 

Pályázatok: 

Több pályázaton is indultunk, sajnos nem mindenhol sikeresen. 

Nyertesek: A nap gyermekei pályázaton, naptejek, kifestők, játék (Dm pályázat) 

         Nemzetiségi pályázat: ÉMNÖSZ 50.800.-Ft (következő évi nemzetiségi hétre) 

Nem nyert: Várépítő pályázat 



Nem nyert: Norvég Alapítvány pályázat 

Nem nyert: Óriás társas: Tengerecki Alapítvány pályázata 

 

 

A német nemzetiségi nevelést kiemelten kezeljük. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 

támogatásával több továbbképzésen tudtunk részt venni. Kaptunk kiváló könyveket, amikkel 

az óvónők ötletet kapnak a gyerekekkel való tevékenységekhez.  

Rendszeresen részt veszünk német továbbképzéseken, Törökbálinton, az Országos 

Nemzetiségi Önkormányzatnál, az Óvoda- Iskola Egyesületnél Budapesten. 

Fontosnak tartjuk, hogy megismerkedjünk a legújabb módszerekkel, ötletekkel. A 

nemzetiségi nevelés nagyban segíti a magyar területen is a munkánkat, hiszen a rengeteg 

ötletből többet csak magyarul tudunk megvalósítani, hiszen gyerekeink nem beszélnek 

németül. 

Kapcsolataink: 

Az önkormányzattal jó a kapcsolatunk. 

A gyermekorvos ebben az évben is elvégezte az egészségügyi vizsgálatot mind az 5 

csoportban. 

A fogorvos szűrte az óvoda összes gyermekét. 

A védőnő havi rendszerességgel látogatja óvodánkat. Mivel gyermeke már óvodás, most napi 

rendszerességgel fordul meg óvodánkban, így azonnal lehet konzultálni a felmerülő 

kérdésekről. 

Iskolával jó a kapcsolatunk. Tanító nénik látogatják leendő elsőseiket. Óvónők is látogatják 

volt csoportjuk gyerekeit. 

A Művelődési Házzal szintén jól az együttműködésünk, mindenben segítséget kapunk az 

igazgatónőtől. 

A Szülői szervezettel rendszeresen találkozunk, beszélgetünk, tájékozódunk és tájékoztatunk. 

Gyermekvédelem: 

A gyerekjóléti Szolgálattal és a Családsegítővel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, 

értekezleteiken részt veszünk. A jelzőrendszeri megbeszélésekre is elmegyünk. 

Egy nevelési értekezletünkön a Gyermekjóléti munkatársa, Németh Ádám is részt vett. 

Tájékoztatott bennünket munkájáról, feladataikról. Nagyon hasznosnak tartjuk a 

kapcsolattartást, az ismertséget. 

 



Összegzés: 

Visszatekintve az elmúlt nevelési évre megállapítható, hogy nagyon mozgalmas nevelési évet 

zárunk. Alapítványunk segítségével sok érdekes, és tartalmas programot tudtunk nyújtani 

óvodásaink számára. Gyerekeink szívesen jönnek óvodába. Boldogan vesznek részt a 

tevékenységekben, vidámak. Tudnak önfeledten játszani, gyűjtik a tapasztalatokat, 

ismereteket az óvodapedagógusok által nyújtott tevékenységekben. Az óvoda dolgozói 

egységet alkotva, közös munkával dolgoznak, terveznek, szerveznek, mert mindannyiunk 

számára fontos intézményünk pozitív megítélése. Legfontosabb természetesen gyermekeink 

szeretete, ragaszkodása, mert a „Gyermekek mindenek felett álló érdeke” a mottónk. 

A szülői elégedettség is nagyon jó. A felmerülő problémákat mindig megbeszéljük, 

megoldjuk. Nyitottak vagyunk a megújulásra. 

Intézményünk szoros és jó kapcsolatot tart minden szervezettel.  

A Német Nemzetiségi Óvoda beszámolóját szíveskedjék elfogadni. 

 

Dunabogdány, 2014. június 5.            

 

  Gräff Albertné 

                             óvodavezető 

 


