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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 két évvel ezelőtt, nyáron, szakemberrel megterveztetett tervek alapján létrehozta
és 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.
Az óvoda Alapítványa az elmúlt
évben is rengeteget dolgozott annak
érdekében, hogy a két udvarrész
közötti
kontrasztot
kiegyenlítse.
Ezért
ezt
az
udvarrészt
is
megterveztette,
hogy
az
ott
nevelendő gyerekek is azonos
feltételek,
körülmények
között
élhessék
mindennapi
óvodai
életüket. Új bejárat létesült, ami
sokkal praktikusabb az előtte lévőtől.
Az udvar nagy füves területtel
rendelkezik,
mely
a
szabad
mozgásra ad teret. A játékokat a
biztonsági előírások szerint telepítettük, és egy Kneipp ösvény került még az udvarrészre.
Ezzel is biztosítjuk gyermekeinknek az egészséges fejlődés lehetőségét. Gyerekorvosunk
vizsgálata szerint nagyon sok az ortopédiai problémákkal küzdő gyerek: 60-70%. Ők nem
mind lúdtalpasok, de már a befelé dőlő bokaízület mutatja a láb statikai hibáját. Ha azt a
környezetet, ahol a gyerekek napjuk nagy részét töltik, úgy alakítjuk ki, hogy az fejlesztő
hatással van a gyerekek fejlődésére, akkor elmondhatjuk, mindent megtettünk a jövő
generációjának egészsége érdekében.
A Kneipp ösvény nagyon jó hatással van a láb vérkeringésére, az érfalak megerősödésére. Jó
hatással van a mozgásszervi elváltozásra, javítja a helytelen testtartást, serkenti, ösztönzi a
talp izomzatát és az idegrendszert.
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Új kerítés is épült, mely egész
településünk látképét javítja. Az
óvoda sarkára egy díszítő elem is
felkerült, ami sötétedéskor világít,
benne az óvoda német-magyar
felirata és az Alapítványunk logója.
Esztétikus,
szép
látvány
a
községünkben
közlekedő
embereknek.

1.1.

Tárgyi feltételek

Legnagyobb gondot a régi épület
előszobájának mérete és elosztása
okozza. Az épületben lévő két
csoportnak nincs külön öltözője.
Így a nagy létszám miatt a 8 m2- es előszobában 56 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. A kapacitásbővítés pályázaton szerettünk volna indulni, de sajnos a kiírás
nem támogatja a már koncepcióban felvázolt terveket. Csak arra a csoportszobára lehetett
pályázni, amivel a kapacitásunk nőne. Ez nem megoldható, hiszen az előbb leírt
körülményeket nagyon fontos lenne megszüntetni. Ez viszont csak egy új épülettel
valósulhatna meg.
Csoportszobák berendezésének nagy része elfogadható, de szükség van a folyamatos
cserére az esztétikum és korszerűség szempontjából. A csoportszobákban lévő szekrények
még a megszüntetett bölcsőde bútorzata volt. A költségvetésbe betervezett 1 csoportszoba
székeinek vásárlása megtörtént, így mostanra minden csoportban korszerű és esztétikus fa
székek és asztalok vannak. A szőnyegek folyamatos cseréjével kell folytatni a termek
rendbetételét. Ezt ebben az évben el is kezdtük az egyik csoportban.
Tavaly nyáron sor került a tornaszoba felújítására és az új épület folyosójának és emeletének
festésére.
Ebben a nevelési évben Leutenbach városától ajándékba kaptunk egy projektort és hozzá a
vetítővásznat. Ez nagyon fontos hiányzó eszközünk volt, örülünk, hogy partnertelepülésünk
tudott ebben támogatni bennünket.
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
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gyereklétszám. Jelenlegi gyermeklétszámunk, és az óvodai előírt átlaglétszám (20
fő/csoport) már most is indokolttá tenné a 6 csoportosra való fejlesztést.
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 és az irodák szekrényei
Megállapítható. hogy nagyon jól felszerelt óvodánk, a hiányzó dolgok nem befolyásolják a
minőségi munkát.

1.2.

Humán erőforrás:

11 fő óvodapedagógus – mindenki a törvényben előírt főiskolai diplomával rendelkezik
Ebből 6 óvónőnek megvan a német nemzetiségi óvodapedagógusi diplomája is.
Egy óvodapedagógusunk ebben a nevelési évben kezdte meg a nemzetiségi
óvodapedagógus diplomájának megszerzését. Már két félévet elvégzett, az utolsó félévet a
2015/2016-os nevelési évben végzi.
Két óvodapedagógusunknak tanítói végzettsége is van.
Két óvodapedagógusunk rendelkezik szakvizsgával.
Ebben a nevelési évben nagy gond volt az óvodapedagógusok létszáma. Már szeptembertől
betegállományba került egyik óvónőnk, aki gyermeket várt. Az Ő helyére csak novembertől
tudtuk alkalmazni a másik kollégánkat, aki a gyes letelte utáni szabadságát töltötte, de látva
a nagy problémánkat, elvállalta, hogy félállásban dolgozzon. Novembertől egy másik
kolléganőnk is kimaradt a munkából, mert nyugdíjazása előtti felmentési idejét kezdte meg.
A helyette gyesről visszajövő kolléganőnk nem tudott munkába állni, mert ismét babát várt.
Ezért majdnem 5 hónapon keresztül hiányzott egy óvónő, mellette pedig folyamatosan azt a
fél állást sem tudtuk betölteni, mert senki sem jelentkezett a hirdetésekre, melyeket a
Közigálláson meghirdettünk.
Az óvodánkban dolgozó felnőttek nagy összefogással oldották meg a helyettesítéseket,
segítették egymás munkáját. Ebben is megtapasztalhattuk a jó közösség előnyét.
1 gyógypedagógusunk
oligofrén pedagógiai (értelmi fogyatékosok pedagógiája)
szomatopedagógiai (mozgásfogyatékosok pedagógiája)
logopédiai (beszédfogyatékosok pedagógiája) diplomával rendelkezik
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5 dajka közül 4 szakképzett dajkaminősítéssel, 1 fő pedig érettségivel rendelkezik
2013. szeptember 1-től alkalmazunk 1 fő Pedagógiai asszisztenst. Nagy szükség van a
munkájára, főleg a hiányzó óvodapedagógus helyett igazán az óvónő „jobb keze”-ként
dolgozott.
Részmunkaidőben (6 óra) dolgozik 3 fő:
1 óvodatitkár
1 mosogató
1 karbantartó
1 pszichológus segíti munkánkat heti 3 órában
Az óvoda reggel 6 – 17 óráig van nyitva, a nyitva tartás ideje alatt biztosított az óvónői
jelenlét.

1.3.

Gyereklétszám alakulása:

Az óvodai férőhely száma 125 fő, csoportok száma 5.
Minden óvodába jelentkezett gyermeket fel tudtunk venni. Igaz, ezzel nagyon megnöveltük a
csoportok létszámát, de nincs községünkben ellátatlan gyermek.

A magas létszám nagy terhet ró az óvoda dolgozóira, de mindenki felvállalja ezt a helyzetet.
nem
magyar
állampolgár
ebből
kettős

gyermek

étkező

SNI-s

más
településről

2014. októberi statisztikánál

126

105

3

3

2 -

1

2014. december 31-ig

132

111

3

3

2 -

1

2015. május 31-én

138

118

4

3

3 -

2

Időszak

Logopédia és/vagy értelmi és mozgásfejlesztésen vesz részt 38 gyermek.
44 tanköteles gyerek közül 10 gyerek marad óvodában. Az óvodapedagógusok és a szülők
véleményének eltérése miatt 2 gyermeknek kellett szakszolgálati vizsgálatra menni. A
további egy év óvodáztatás így már minden itt maradó gyereknek indokolt, a gyerekek
fejlődési lapján vezetett dokumentációval is igazolni tudjuk.
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Étkező gyerekek számának alakulása:

50%-os
díjkedvezmény
Teljes étkező (3 és több gyerekes
létszám
családok)

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők
100%-os
díjkedvezmény

2013/2014

105

31

11

2014/2015

118

39
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Évszám

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. Az Alapító
Okiratunk már az új kormányfunkciókat tartalmazza, 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.

2.1.

Játék

Óvodánkban az élményforrás a játékból táplálkozik, a gyerekek megtapasztalnak mindent,
így válik majd a tanulási képességek, készségek leghatékonyabb módjává. „Minél inkább
játszik a gyerek, annál inkább fejlődik, minél inkább fejlődik, annál inkább játszik.” /Labáth
Ferencné/.
Játékos a munka jellegű tevékenység is. A munkavégzés során a gyermek rájön a
közösségért végzett munka örömére és ezzel formálódik az értékrendszere. A szabad
játéknak, mint fejlesztő óvodai tevékenységnek vezető szerepe van. Az óvodáskor a
felszabadult, örömteli játék időszaka.
A játéknak pótolhatatlan szerepe van a testi, lelki, értelmi fejlődésben. Kihat a gyermekek
felnőtt kori életére, különösen a problémamegoldó és konfliktuskezelő készségekben, a
kommunikációban és a logikus gondolkodásban.
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2.2.

A német nemzetiségi nevelés

Ezt a feladatot kiemelten kezeljük. Mint nemzetiségi óvoda, feladataiban is tükrözi a német
kultúrához való kötődést. Ünnepeinken minden esetben mindkét nyelvet használjuk,
dalokban, versekben, játékokban.

Novemberben megtartottuk a Nemzetiségi hetünket, ami ebben az évben is nagyon jól
sikerült. Meghívott vendégeink voltak, akik a régi munkafolyamatokat mutatták be
gyerekeinknek:
kosárfonás,
szatyrozás,
kukorica
levélből,
csutkából játékkészítés. A hét
minden napjára jutott nemzetiségi
tevékenység,
amelyekben
a
gyerekek
nagy
szeretettel
és
aktivitással vettek részt.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
támogatásával több továbbképzésen
tudtunk részt venni. Vásárolhattunk
kiváló könyveket, amelyekkel az
óvónők
ötletet
meríthetnek
a
gyerekekkel való tevékenységekhez.
Részt vettünk német továbbképzéseken, Törökbálinton, az Országos Nemzetiségi
Önkormányzatnál, az Óvoda- Iskola Egyesületnél Budapesten és az UDPI szervezésében,
Leányváron.
Két nemzetiségi jellegű pályázaton is nyertünk. Az ÉMNÖSZ támogatásával a nemzetiségi
héten egy nemzetiségi bábelőadáson vehettek részt a gyerekek, ami így ingyenes volt.

A BMI pályázaton útiköltséget
nyertünk
„Überregionale
Kontaktaufnahme”
címmel,
melynek keretében Pécsváradra
utaztunk. Itt megtekintettük
mindkét nemzetiségi óvodát,
majd
szakmai
beszélgetés
keretében tapasztalatcserére is
sor került. A kapcsolattartás
folytatódott,
tavasszal
ők
látogattak meg bennünket.
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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.
Az idei nevelési év fő nemzetiségi vonatkozású programja a XI. Kinderlieder-Kinderspiele
Fesztivál megrendezése. Mivel óvodánk volt az, aki 10 évvel ezelőtt az elsőt megszervezte,
ismét felkért a Budapesti- és Pest
Megyei
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat, hogy szervezzük
meg. Támogatást is kaptunk erre,
150.000.-Ft-ot a Pest Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzattól és
104.000.-Ft-ot az ÉMNÖSZ-től. A 15
meghívott óvoda közül 12 fogadta el
a meghívást. (Pilisvörösváron városi
nemzetiségi
rendezvény
volt,
Nagymaroson
már
lefoglalt
programjuk volt, ezért nem tudtak
eljönni). Nagy feladat volt a
rendezvény megszervezése, hiszen
kb. 260 óvodás gyereket és az őket kísérő felnőtteket, meghívott vendégeket és nézőket (kb.
120 fő) kellett fogadnunk. A rendezvényt úgy kellett megszerveznünk, hogy az óvodás
gyerekek életkori sajátosságát figyelembe véve olyan tevékenységeket kínáljunk, hogy a
gyerekek jól érezzék magukat. Bátran állíthatom, hogy ez nagyon jól sikerült. A vendégek
nagyon jól érezték magukat, dicséretet kaptunk minden csoporttól.
Mi büszkélkedhettünk óvodánkkal, mert igazán méltó helyszíne volt egy ilyen rendezvénynek.
A sikeres megvalósításban részt vállaltak nyugdíjasaink is, óvónők, dajka nénik egyaránt.
Nagy öröm volt az óvoda összes dolgozójának a pozitív hozzáállása, e nélkül nem sikerült
volna ilyen színvonalon megrendezni ezt a fesztivált.

2.3.

Környezeti nevelés, környezetvédelem, mozgás

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 egységes szervezésében, tervezésében
kerültek sorra a tevékenységek. Nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy a szülők részesei
lehessenek ezeknek a tevékenységeknek, így próbáljuk Őket is kicsit ráhangolni, nevelni az
értékeink védelmére.
 Már második alkalommal csatlakoztunk a „Gondolkodj egészségesen” programhoz
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 Folytattuk a „Madárbarát” mozgalmunkat
 Farsangi Sportfeszivált szerveztünk a tornacsarnokban
 „Farsangfarka, tél elűző, játékos program szervezése

 „Víz világnapját” rendeztünk
 Föld napját ünnepeltük meg
 Ovinapot rendeztünk: Palacsinta
Party
címmel
a
Huncutka
Alapítvánnyal
 XI. Kinderlieder – Kinderspiele
Fesztivált rendeztünk

Több rendezvényt szombatra szerveztünk, hogy a szülők is részt tudjanak venni a
programokon.
Csatlakoztunk a „Bogdány Mozdulj!” programhoz. Itt is segítséget nyújtottunk a
szervezésben, levezetésben, nemcsak az óvodás korúak körében, hanem minden egyéb
feladatban is. Mindig számítani lehet óvodánk dolgozóinak aktív részvételére.
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 ebben a nevelési évben ismét
bemutatót tartott nekünk. Most a labdát, mint eszközt mutatta be, sok-sok jó játékkal,
érdekes megvalósítással. A bemutatóját egy nevelési értekezlet kereteiben tartott előadás
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követte. Számunkra nagyon hasznos információkkal látott el bennünket, sok jó gyakorlattal
ismerkedhettünk meg. Az Ő segítségével szerveztük meg ezután az óvodások Farsangi
Sportfesztiválját, atlétikai versenyét. Nagyon élvezetes, vidám napot szerveztünk ovisainknak
és szüleiknek.
Liebhardt Orsolya kolléganőnk 120 órás PEK- mozgásfejlesztés továbbképzésen vett részt az
elmúlt nevelési évben. Az itt tanultakat egy nevelési értekezlet keretében megosztotta a
kollégákkal, akik a mindennapi munkájukba alkalmazni tudják ezeket az új ismereteket. Így
tudunk megújulni, az új dolgokat, módszereket, eszközöket megismerni, alkalmazni.

Az
idei
évben
Vaczó
Melinda
óvodapedagógus
főiskolai
hallgató
ugrókötél foglakozásokat is tartott
nagycsoportosainknak,
heti
rendszerességgel. Ez is egy új,
ismeretlen eszköz volt gyerekeink
számára,
mert
nem
használják
mostanában már ezt az eszközt.

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. Fontos, hogy a test és lélek együtt fejlődjön.
A rendszeresen mozgó gyermekek nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak az óvodában is. A
matematikai gondolkodás fejlesztésében és a nyelvtanulás sikerességében is hihetetlen
szerepet játszik a rendszeres mozgás.
Ebben a nevelési évben indultunk a
Generali Biztosító pályázatán, melyet
meg is nyertünk. Itt is a mozgás volt a
téma, egy új mozgásos módszer, a
„Mozgáskotta” eszközére pályáztunk.
Ez a mozgásos módszer nem
helyettesíti
a
testnevelés
alapmozgásait, de kiegészíti egyéb
feladatokkal.
A
nyelvi
és
mozgásfejlesztés
összekapcsolásával
teszi érdekessé a gyerekek számára,
akik
ilyen
játékos
mozgásos
feladatokon keresztül fejlődnek.

11

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

2.4.

Egyéb események az óvodában

Már évek óta hagyomány óvodánkban, hogy tavasszal Ovinapot szervezünk gyerekeknek,
szüleiknek, érdeklődőknek. Az idei évben Palacsinta Partyt rendeztünk, melynek meghatározó
eseménye volt az óvónők által előadott: Fésűs Éva: A palacsintás király című meséje.

Ez évben is, a Köznevelési törvény által megengedett 5 nevelésnélküli munkanapot tartottuk
meg, mely napokon ügyeletet tartottunk azon szülők gyerekeinek, akik nem tudták
megoldani gyermekeik felügyeletét.
Az Fejlesztési és Értékelési munkaközösség feladata volt több program megtervezése,
szervezése és lebonyolítása. Ehhez gyűjtöttek ötleteket, kiválasztották a felelősöket. Ezek a
programok: Farsangi Sportfesztivál, Víz világnapja, Palacsinta Party.
A Munkaközösség feladata volt a nevelési értekezletekre való elméleti felkészülés, a hozzá
kapcsolódó szakirodalom feldolgozása.
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. (Karácsonyváró, Anyák napja, Kirándulások,
Egyéb programok). 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: Népmese napja, Nemzetiségi hét, Mikulás,
Karácsony, Március 15. , Víz világnapja. Föld napja megtartottuk, színvonalas műsorok
keretében.
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A zeneiskolások a Tavaszi hangversenyünknek
már régi szereplői. Idén is a Költészet napján
tartottuk, így versekkel is színesítettük az
előadást.

Nagycsoportosaink rendszeresen látogatták a tanuszodát. A nevelési év végére minden
gyerek megtanult biztosan mozogni a vízben. Játékos formában ismerkedtek az úszás
alapmozgásaival. Több gyerek ügyesen úszik már, ezt az úszóversenyen be is bizonyították.
Ez a mozgáslehetőség is nagyban segíti gyermekeink egészséges fejlődését.
Ebben a nevelési évben is Hitoktatást biztosítottunk azon szülők gyermekei részére, akik ezt
írásbeli nyilatkozatukkal kérték.
Ez már a második év, hogy a középsős és nagycsoportos gyerekek jelentkezése alapján,
(szülői nyilatkozattal) német nemzetiségi táncon vehetnek részt a gyerekek, az óvodai élet
napirendjébe illesztve.
Egy évben 4 alkalommal szervezünk Bábszínházi előadásokat. Ebben a nevelési évben 2
különböző előadó szórakoztatta meséivel a gyerekeket.
Községünk rendezvényein is részt vettek gyerekeink: Márton nap, Karácsonyi forgatag,
Idősek napja, Nemzetiségi nap, Bogdány Mozdulj programokon, Kinderlieder-Kinderspiele
Fesztiválon.
A Bogdányi Híradóba minden hónapban írunk cikket az óvodai életről. Célunk, hogy a
Bogdányi Híradót egy kis élettel töltsük meg, tájékoztatva a község lakóit az óvodában folyó
tevékenységekről, programokról.
Óvodánkat ebben az évben is többen választották szakmai gyakorlat színhelyéül. 3
óvodapedagógus hallgató töltötte nálunk gyakorlati idejét, mindhárman német nemzetiségi
szakos hallgatók. Ez a magas szám is mutatja, hogy szívesen jönnek hozzánk a
gyakorlatosok, jól érzik magukat közöttünk, hiszen mindhárman visszajárók.
A Köznevelési törvény előírja a középiskolásoknak, gimnazistáknak, hogy 50 óra közösségi
munkát végezzenek az érettségiig. Tavaly nyáron 3 fiatal vett részt nálunk közösségi
munkán, idén nyárra is már 5-en jelentkeztek, jelenleg 4-en már részt is vesznek a
mindennapi nyári életben. Úgy tűnik, ebben is népszerűek vagyunk, boldogan választanak
bennünket, fiúk, lányok egyaránt.
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3. Pályázatok
Több pályázaton is indultunk, sajnos nem mindenhol sikeresen.
Nyertesek:
Gondolkodj Egészségesen Program: Egészségzsákok a kiscsoportosoknak
Dm pályázat: A nap gyermekei pályázaton, naptejek (egész nyárra való), kifestők minden
gyerek számára, társas játékok minden csoportba.
Generali Biztosító pályázat: 150.000.-Ft (Mozgáskotta módszer eszközei)
Nemzetiségi pályázatok:
ÉMNÖSZ 50.800.-Ft (Nemzetiségi hét: Nemzetiségi bábszínházra)
BMI pályázat: 100.000.-Ft Német nemzetiségi kapcsolattartáshoz útiköltségre: Pécsváradra
Nem nyert:
Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványának pályázata

4.

Kapcsolataink

Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány
Nagyon szoros, szinte napi kapcsolatot tartunk. Segítjük egymást a programok tervezésében,
szervezésében, megvalósításában. Az Alapítvány gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, több
programban is támogatást nyújtott:








Őszi kirándulás a Mogyoró hegyre (résztvevők vendégül látása)
Farsangi Sportfesztivál (érmek beszerzése)
Palacsinta Party (beszerzésben és a lebonyolításban segítségnyújtás)
Napvitorla elkészítése a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával
Hangosító rendszer megvásárlása
Alapítványi bál megszervezése
Támogatók felkeresése

Alapítványunk fő feladatának tartja óvodánk környezetének fejlesztését, tárgyi
feltételeinek segítését, fejlesztését, amire a Fenntartónak nincs fedezete. Ehhez a
feladathoz keresi fel a támogatókat, önkéntes segítőket.
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Dunabogdány Község Önkormányzata
Óvodánk fenntartója. Szoros, mindennapi, jó kapcsolat van fenntartónk és intézményünk
között. Kölcsönösen segítjük egymást programjaink megvalósításában. Segítséget kapunk az
önkormányzat dolgozóitól a napi munkánkhoz, jogi segítséget községünk jegyzőjétől.
Lehetőség szerint mindenben támogatnak bennünket. A költségvetést tartani tudják, így
biztonságos és kiszámítható óvodánk működése.

Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szintén nagyon jó a kapcsolatunk. Segítenek a továbbképzések anyagi támogatásában,
szakmai anyagok beszerzésében. Több olyan eszközt tudtunk megvásárolni, amit a
nemzetiségi nevelésben nagyon hasznosan tudunk használni. Óvodánk részt vesz a Német
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett programokon, a nemzetiségi óvodapedagógusok
segítséget adnak a nemzetiségi rendezvények lebonyolításában.

Védőnő, Gyerekorvos és Fogorvos
A védőnő havi rendszerességgel látogatja óvodánkat. Mivel gyermeke óvodás, napi
rendszerességgel fordul meg óvodánkban, így azonnal lehet konzultálni a felmerülő
kérdésekről.
A gyermekorvos, dr. Horváth Dávid ebben az évben is elvégezte az egészségügyi vizsgálatot
mind az 5 csoportban. A nagycsoportosainknak foglalkozást is tartott az orvos munkájáról,
amit a gyerekek nagyon élveztek.
A fogorvos szűrte az óvoda összes gyermekét.

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Az iskolával jó a kapcsolatunk. Tanító nénik látogatják leendő elsőseiket. Óvónők is
látogatják volt csoportjuk gyerekeit. Az iskolás gyerekek nemzetiségi előadást tartottak
Karácsony előtt az ovisoknak.
Az óvónők a nevelési év elején átadják gyerekeiket a tanítónőknek. Tájékoztatják a gyerekek
fejlődéséről, egyéni sajátosságairól.
Az iskolai beiratkozás után közösen állítjuk össze az osztályokat.
A Zeneiskola már hagyomány szerint minden évben meglátogat bennünket egy Tavaszi
Hangverseny keretében.
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Művelődési Ház
A Művelődési Házzal szintén jól az együttműködésünk, mindenben segítséget kapunk az
igazgatótól. Foglalkozást is tartott a könyvtárban a nagycsoportosoknak.

Szülői Szervezet
Ebben a nevelési évben nem volt aktív a Szülői Szervezet. A szülői Szervezet elnökével
folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, de nem került sor a Szervezet ülésére. Elektronikus
úton kommunikáltak egymással. A következő nevelési évben egyik fő feladatnak kell lenni a
Szülői Szervezet passzivitásának okait feltárni, változásokat beiktatni.

Gyermekvédelem:
A Gyerekjóléti Szolgálattal (Németh Ádám) és a Családsegítővel ( Ruskó Rita) folyamatosan
tartjuk a kapcsolatot, értekezleteiken részt veszünk. A jelzőrendszeri megbeszélésekre is
elmegyünk.
Ruskó Rita bemutatkozott a leendő kiscsoportosok szüleinek a szülői értekezleten.
Megbeszéltük, hogy minden évben lehetőséget adunk Neki a bemutatkozásra, így
megismertetve a munkájával, feladataival. Nagyon hasznosnak tartjuk a kapcsolattartást, az
ismertséget.
Civil szervezetek
Intézményünk szoros és jó kapcsolatot tart minden civil szervezettel (Kertbarátok Egyesülete,
Fakult Egyesület, Nyugdíjas klub, Nemzetiségi civil szervezetekkel: Németekért Alapítvány,
Singkreis)

5. Ellenőrzés – értékelés
Az Oktatási Hivatal elkészítette az Országos Tanfelügyelet: Kézikönyv Óvodák számára c.
kiadványát. Ebben találhatók azok az előírások, melyeknek a pedagógusoknak, a minősítési
eljárásban meg kell felelniük.
A régi minőségirányítási programunkban meghatározott teljesítményértékelő rendszert
alkalmaztuk az elmúlt időben. Az óvodavezető ellenőrző látogatásai, a tanügy igazgatási
dokumentumok, a programokon való aktív részvétel és a dolgozói önértékelés egysége
képezi a teljesítményértékelést.
A nevelési év végén, a törvényi előírásnak megfelelően, megválasztottuk a Belső Ellenőrzési
Csoportot (BECS). A következő nevelési évben már a csoport éves terve szerint kell az
önértékeléseket elvégezni, a minősítésekre felkészülni.
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A pedagógusok előmeneteli rendszere szerint óvodánkban a 12 fő pedagógusból: 2 fő
Pedagógus II-ben, 8 fő Pedagógus I-ben, 2 fő Gyakornok besorolásban van.

6. Továbbképzés

Pedagógusaink nagyon aktívak, örömmel vesznek részt továbbképzéseken.
2014/2015 nevelési évben a következő továbbképzésen vettek részt óvodapedagógusaink:
1 fő: Apor Vilmos Katolikus Főiskola német nemzetiségi pedagógus szak
1 fő: Neteducatio Kft.: Pedagógus kompetenciák az óvodapedagógiai munka gyakorlatában
2 fő: RAABE konferencia: Tanévindító
2 fő: Ungarndeutsche Nationalitätenkinderliteratur (Fördervereins für Kindergärten und
Schulen Budapest)
4 fő-. Musik, Lieder und Spiele im Kindergarten (UDPI)
1 fő: Hatékony kommunikáció, önérvényesítés és együttműködés, hatalmi játszmák és
erőszak nélkül. (Baribor Bt.)
2 fő: OFI: Eredményes nevelés
2 fő: Oktatási Hivatal: „Köznevelési reformok operatív megvalósítása”
3 fő: Akadémiai Óvoda és Bölcsőde Budapest. Testnevelés foglalkozás bemutató
1 fő: Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti
ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok
ellátására.
Intézményünkben minden pedagógusnak megvan az előírt 7 évenkénti 120 órás
továbbképzés. Az éves beiskolázási tervet úgy állítjuk össze, hogy mindenki számára
lehetővé tegyük az előírt kreditpontok összegyűjtését.
Ebben a nevelési évben lehetőséget teremtettünk dajkáink számára is, hogy
megismerkedjenek más óvodával. Mór városának nemzetiségi óvodáját látogattuk meg
velük, ahol az óvodavezető bemutatta óvodájukat, tájékoztatott bennünket, náluk hogyan,
miként dolgoznak a dajkák. Sok tapasztalattal és élménnyel lettek ők is gazdagabbak.
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7. Összegzés
Visszatekintve az elmúlt nevelési évre megállapítható, hogy nagyon mozgalmas nevelési évet
zárunk. Az óvoda dolgozóinak ötleteivel, 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 első és kiemelt helyen a gyermek áll!
Mottónk: „A gyermekek mindenek felett álló érdeke”
Ezzel a munkával, gyermekeinken keresztül érjük el intézményünk pozitív megítélését, ami
mindannyiunk számára nagyon fontos.
Magunkkal, felnőttekkel szemben az elvárásunk: megújulni tudó, igényes, gyerekek érdekeit
szem előtt tartó, egyéni fejlődésre képes, differenciálni tudó, aktív, kreatív, kedves, vidám,
közösségi ember legyen, aki keresi az újat, a jobbat.

„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki
erről nem tud, és megvalósítja”(Albert Einstein)

Dunabogdány, 2015. június 24.
Gräff Albertné
óvodavezető
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