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2023. Dunabogdány, Óvoda u. 2-4.
OM: 032879

Beszámoló 2018/2019 Nevelési évről

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. Igényes, esztétikus, és ami a legfőbb, a gyerekek
számára sokféle tevékenységre alkalmas teret biztosít, amit a Dunabogdányi Óvodáért
Alapítvány támogatásával hoztunk létre. Ez a munka már befejeződött, a gyerekek környezete
biztonságos, minden igényt kielégítő, esztétikus.
2018-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumától intézményünk elnyerte a Kincses
Kultúróvoda címet. A nevelési évünket ennek szellemében szerveztük.
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1.1.

Tárgyi feltételek

Legnagyobb gondot a régi épület elosztásának, állagának állapota okozza. Pályázatunk
elbírálása jelenleg a Pénzügyminisztériumnál van, ahol a tartalomcsökkentéssel történő
beruházást engedélyezik. Megépül az új épület a 3 csoportszobával és konyhával, de az
összekötő folyosók és a tornaterem felújítása már nem fér bele a költségvetésbe. Ezeket a
feladatokat majd a későbbiekben kell megoldani.
Ebben a nevelési évben még a régi feltételekkel dolgoztunk, így minden dolgozónak
(különösképpen a régi épületben dolgozóknak) köszönet érte.
Csoportszobáink berendezésének nagy része elfogadható, de szükség van a folyamatos
cserére az esztétikum és korszerűség szempontjából. A csoportszobákban lévő szekrények
még a megszüntetett bölcsőde bútorzata, ezért ezek folyamatos cserére szorulnak.
Ugyan így, az irodák bútorzata is az 1980-as évekből valók, ezek is cserére szorulnak.

Az elmúlt két év 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) ami már most is indokolttá tenné a 6 csoportosra való fejlesztést.
 Hiányzik: többcélú helyiség (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
Ezek a hiányosságok a pályázattal részben megszűnnek, a többcélú helyiség, szülők
fogadására még nem teljesül.
Jelenleg is nagyon jól felszereltek a csoportszobáink, a hiányzó dolgok nem befolyásolják
a minőségi munkát.

1.2.

Humán erőforrás:

A szükséges óvodapedagógusi ellátottság a következő:
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11 fő óvodapedagógus – ebben a nevelési évben 11 óvodapedagógussal kezdtünk
szeptemberben. 2019. februártól már csak 10 óvodapedagógusunk volt, mert babát várt az
egyik. A nagycsoportban maradt óvodapedagógusunk szintén babát vár. Ő egyedül, a
pedagógiai asszisztens segítségével vitte végig a nevelési évet. Nagy köszönet érte!
A 11 óvodapedagógus, a törvényben előírt főiskolai diplomával rendelkezik
Ebből 8 óvónőnek megvan a német nemzetiségi óvodapedagógusi diplomája is.
Két óvodapedagógusunknak tanítói végzettsége is van.
Három óvodapedagógusunk rendelkezik szakvizsgával.
(Két óvodapedagógusunk van Gyed-en, akik közül egy nemzetiségi óvodapedagógus
végzettségű.)
Az óvodapedagógus hiánya miatt egy főt alkalmazunk pedagógiai asszisztensként, napi 6
órában.
Pedagógusok besorolás szerint:
8 fő Pedagógus I
3 fő Pedagógus II.

1 gyógypedagógusunk
oligofrén pedagógiai (értelmi fogyatékosok pedagógiája)
szomatopedagógiai (mozgásfogyatékosok pedagógiája)
logopédiai (beszédfogyatékosok pedagógiája) diplomával rendelkezik
Gyógypedagógusunk besorolása: Pedagógus II.

5 dajka közül 4 szakképzett dajkaminősítéssel, 1 fő pedig érettségivel rendelkezik
1 fő Pedagógiai asszisztens: Nagy szükség van a munkájára, a régi épületben, a
kiscsoportosokhoz osztottuk be, de februártól a nagycsoportban segített, mert ott egy
óvodapedagógus tartósan távol volt. E miatt sajnos több csoportban nem tudott segíteni.
Részmunkaidőben (6 óra) dolgozik 3 fő:
1 óvodatitkár
1 mosogató
1 karbantartó
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1 pedagógiai asszisztens

1 pszichológus segíti munkánkat heti 3 órában. Az ő munkájára nagy szükség van, hiszen a
megváltozott életritmus, a családok különbözősége nagy terhet ró a pedagógusokra. A
pszichológus nemcsak a családokat és a gyereket segíti, hanem az óvodához kapcsolódó
problémákban, az óvodapedagógusoknak is segítséget tud nyújtani.
Ebben a nevelési évben megvalósult:
- pedagógus konzultációk: 41
- foglalkozás: 9 gyermekkel, 30 alkalommal
- vizsgálat: 9 gyermekkel 19 alkalommal
- szülőkonzultáció: 15 alkalommal
Az óvoda reggel 6 – 17 óráig van nyitva, a nyitva tartás ideje alatt biztosított az óvónői jelenlét.
Ebben a nevelési évben is egy kislányt integrálunk be egyik csoportunkba, aki halmozott
(mozgásszervi, értelmi) fogyatékos, SNI-s gyermek, és aki a szakértői vélemény szerint kis
létszámú csoportban fejleszthető. Fenntartónk lehetővé tette, hogy a gyermek mellé
felvehettünk 4 órában foglalkoztatott segítő munkatársat, akinek munkája nélkül nem is
tudnánk az integrálást megoldani.

1.3.

Gyereklétszám alakulása:

Az óvodai férőhely száma 125 fő, csoportok száma 5.
Ebben a nevelési évben nem kellett elutasítanunk gyermeket.
A magas létszám továbbra is nagy terhet ró az óvoda dolgozóira.

gyermek

SNIs

Számított
létszám

étkező

2018. októberi statisztikánál

110

4

116

2018. december 31-ig

118

4

2019. május 31-én

120

4

Időszak

6

más
településről
Életvitel szerűen
ebből
6
fő
Dunabogdányban
lakik

Nem
magyar
állampolgár

99

9

0

124

105

9

0

126

111

9

0

Logopédia és/vagy értelmi és mozgásfejlesztésen vesz részt
Logopédia,
mozgásfejlesztés
SNI
BTMN

2015/2016
46 fő

2016/2017
48 fő

2017/2018
41 fő

5 fő -

5 fő -

7 fő – 31 órában 4 fő – 18

-

1fő – 2 órában

1 fő – 2 órában

2018/2019
44 fő

órában

2 fő –
órában
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Gyógypedagógusunk a maximális 26 órát dolgozza le óvodánkban,(az előírás szerint 22-26 óra
a kötelező óraszáma). Az ellátottak magas száma miatt ebben a nevelési évben, a Fenntartó
engedélyezett heti + 3 órában túlmunkát, amit gyógypedagógusunk végez. Ezt a község
szociális keretének terhére számolják el, nem az óvoda költségvetését terheli.
45 tanköteles gyerek közül 31-en kezdik meg az iskolát, 14 gyerek marad óvodában. A további
egy év óvodáztatás minden itt maradó gyereknek indokolt, a gyerekek fejlődési lapján vezetett
dokumentációval, ill. a Szakszolgálati véleménnyel igazolni tudjuk.
1.4.

Étkező gyerekek számának alakulása, a nevelési évek végére:

Évszám

Teljes
étkező
létszám

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

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők
100%-os
díjkedvezmény

Teljes
Térítési
díjat
fizetnek

2013/2014

105

31

11

63

2014/2015

118

39

10

69

A hatályos gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény és a hatályos 328/2011.
(XII.29.) sz. Kormányrendelet alapján
2015/2016

123

2016/2017

122

2017/2018

125

2018/2019

110

-

6

18

7

12

-

5

14

-

4

13

-

7

Étkezők és az étkezés térítésének alakulása a 2018/2019 nevelési évben
részletezve:
Időszak

Térítési
díjat
fizetnek

INGYENESEK
3 és
több
gyermekes

rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény miatt

tartósan
beteg,
v.
családjában
tartósan
beteg

13

35

4

1

46

11

15

35

4

1

50

13

2019. május
31-én – 111 14
fő

36

3

2

56

9

2018.
októberi
statisztikánál -99 fő
2018.
december
31-ig -105 fő

Jövedelem
alapján

nem
esznek

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 az Alapító okirat szerinti 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.
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2.1.

Játék
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és
eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi
csak játszik. De mi tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,
eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle.”
(Varga Domokos)

Az óvodai élet egyik specialitásának, sajátosságának tartjuk, hogy a játék úgy áll a
középpontban, hogy hozzá kötődik minden egyéb gyermeki megnyilvánulás és nem fordítva.
Jót és jól játszani, ez a gyermek dolga az óvodában. A játék kicsiben maga az ÉLET, ezért az
életre nevelés is a játékból indul ki.
Az óvodai nevelés folyamatában a játék a gyermeki önfejlődés eszköze, a személyiségfejlesztés
alappillére. A játékon belül fejlődnek értelmi képességeik, érzelmeik, beszédük, viselkedésük,
ízlésük, társas kapcsolataik, mozgásuk. A gyermek fejlődését legdöntőbben a játék határozza
meg. Egyszerűen azért, mert a játékban érzi igazán jól magát, s ez által önkifejezésének ez a
legfőbb formája és forrása.
A játéktevékenység során a gyermek sajátos szükségletei nyernek kielégítést:






a mozgás-aktivitás szükséglete
a biztonság szükséglete
a szociális szükségletei
az önbecsülés szükséglete
az önmegvalósítás szükséglete, mely egyben a gyermeki önfejlődés elősegítését
eredményezi

Többféle játékformára adunk lehetőséget óvodás gyermekeinknek. A legújabb kutatások
szerint a mai generációnak elengedhetetlen, hogy a kooperatív játékokkal találkozzon, részt
vehessen benne. A kooperatív játékok mind az óvodában, mind kisiskoláskorban hangsúlyos
játéktípusok, amelyek kiváló közösségépítő hatásuk mellett hatékony mozgásfejlesztési
lehetőségeket rejtenek magukban.
A klasszikus kooperatív játékok során nincsenek győztesek vagy vesztesek. Közös cél és közös
feladatok vannak, ezek jelentik a játékok lényegét. Mindezt oly módon valósítják meg, hogy
közben egy játékost sem rekesztenek ki, senki nem kerül negatív helyzetbe. Mindenki sikeres
lehet, és mindenki a siker részese lehet!
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Kooperatív játékok során:
megtanulják meghallgatni a
másikat, megismerni őt és az ő
véleményét,
összeadni,
kiegészíteni
tudásukat,
felvállalni saját véleményüket,
megosztani
másokkal.
A
kooperatív
játék
javítja
kommunikációs
és
szocializációs
képességüket.
Megtanulják tisztelni egymást,
egymás
nézetét,
javul
kezdeményező képességük. A
játék vége során úgy érezik, hogy a győzelem tényleg nekik köszönhető, nemcsak a szerencsén
múlt. Az együttműködős játékok során mindig újat tanulnak, fejlődnek, a végén (akár csak
magukban is) tanulságot vonhatnak le, és legközelebb ügyesebbek lesznek, a csapatmunka
hatékonysága nő. Az emberek mindig is szerettek csapathoz tartozni.
A kooperációs játékok során megtanulják, hogy másokért is felelnek, döntéseik másokra is
kihatással lehetnek.
2.2.

A német nemzetiségi nevelés

Ez a feladat minden nevelési évünk kiemelt feladata. 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 vendégünk volt a Szekszárdi Deutsche Bühne Színház, akik először hozták el
meséjüket gyerekeinknek.
Óvodánk alapításának 120. évfordulóját is ebben a nevelési évben ünnepeltük. Hosszú ideig
készültünk az ünnepségre, hogy valóban méltó módon emlékezzünk. A német nemzetiségi
óvodapedagógusok felvállalták, hogy az összegyűjtött mondókákat, dalokat, imákat és
verseket megtanulják tájnyelvi előadásban, hogy aztán az elkészített kiadvánnyal tiszteletüket
fejezzék ki őseiknek. Az így elkészült CD-DVD és a szöveges kiadvány segítségünkre lesz a régi
kultúra és hagyomány továbbörökítésében, és a jövőben nagy segítség lesz a német
nemzetiségi nevelésben is.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával részt tudtunk venni ebben a nevelési
évben is különböző továbbképzéseken, melyeket az UDPI és a Nemzetiségi POK által
szerveztek.
BMI pályázaton „Überregionale Kontaktaufnahme” címmel nyertünk, melynek keretében
Tarjánba utaztunk. Ennek útiköltségéhez támogatást kaptunk a Német Nemzetiségi
Önkormányzattól is.
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Itt meglátogattuk a 4 csoportos nemzetiségi
óvodát,
majd
szakmai
beszélgetés
keretében tapasztalatcserére is sor került.
Az ovisok táncbemutatót tartottak nekünk,
ahol
az
ott
fellelhető
tájnyelven
mondókáztak, énekeltek. A községben
található Tanösvényen is végigmentünk egy
iskolai tanítónő vezetésével.
Fontosnak
tartjuk,
hogy
a
továbbképzéseken 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.
Ebben a nevelési évben 2 nemzetiségi óvodapedagógus (Balogh Imréné és Herrné Láng
Noémi) is minősült, kiváló eredménnyel. Sok dicséretet kaptak munkájuk elismeréseként.
Nemzetiségi szakértői látogatás is
volt óvodánkban, ahol Vogel Zsanett
nemzetiségi
óvodapedagógus
munkáját értékelték. Ő is sok
dicséretet kapott, a munkáját nagyon
pozitívan értékelték.
Ebben az évben is együtt szerveztük
az iskolával a „Tracht Tag! – Simmen
wir an!” felhívásra a programot.
Vidám, jó hangulatú rendezvény
kerekedett belőle!

2.3.

Az óvodai nevelési területek és a művészetek kapcsolata

Az óvodai nevelési területek és a művészetek kapcsolata cím lett ebben a nevelési évben a
másik kiemelt feladatunk, amit a Kincses Kultúróvoda programhoz kapcsoltunk. Ezt a területet
3 éven át vetjük vizsgálat alá, illetve követjük a kapcsolódó szakirodalmat. Ebben a nevelési
évben a múzeumpedagógia szerepét tanulmányoztuk az óvodai nevelésben, mely néhány éve
már minden óvoda számára elérhető kulturális-művészeti programlehetőség.
A Kincses Kultúróvoda pályázattal olyan lehetőséget kaptunk (anyagi támogatás: 1.300.000.Ft), amit a különböző kulturális területeken költhetünk el. Elmondhatjuk, hogy nagyon sikeres
nevelési évet zártunk, rengeteg élménnyel gazdagodtak gyerekeink. A kitűzött programokat
teljesítettük, sőt még több művészeti területtel is megismerkedtünk. Felsorolni is sok, milyen
programokon, rendezvényeken, foglakozásokon találkozhattak gyermekeink a művészetekkel.
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Szeptember:
 Óvodánk alapításának 120. évfordulója alkalmából bábelőadást szerveztünk, a
szülőkkel, közös részvétellel.
 Mesemúzeumban jártunk Budapesten, a középső nagycsoportosokkal, 2 külön busszal
(79 fő), ahol múzeumpedagógiai foglakozáson vettek részt a gyerekek. Utána a
Várbazárt, Budai várat és környékét barangoltuk be.
 A népmese napja alkalmából ismét bábelőadáson vettek rész gyermekeink.

Október:
 Az állatok világnapja alkalmából, 3 külön busszal utaztunk Budakeszi Vadasparkba (111
fővel). Ide a kiscsoportos szülők is jöhettek velünk, hogy a kicsik is részt tudjanak venni
a programon, hiszen még a beszoktatási időben szerveződött ez a program.

November:
 Ebben a hónapban tartottuk a Nemzetiségi hetünket. A rengeteg program mellett
először látogatott el hozzánk Szekszárdról a Német Színház, és hozta el bőröndmeséjét.
 A pályázattal egy eszközt is tudtunk venni: Vágó- és domborító gép, ami 93.000.-Ft
értékű.

December:
 A mese volt a hangsúlyos ebben a hónapban. Az óvónénik bábelőadásai mellet az
Önkormányzat Mikulás ajándékaként is egy bábos mesét nézhettek meg óvodásaink.

Január:
 A farsangi mulatságokat szervezték az óvodapedagógusok csoportszinten. Minden
csoport valamilyen téma köré szervezet a farsangját, ahhoz készítették el a ruhákat és
kapcsolták össze dalokkal, versekkel, játékokkal.

Február:
 A Kolibri Színházba utaztunk 2 busszal, a középsőnagycsoportosokkal (70 fő).
 Szentendrén a Ferenczy és Czóbel Múzeumokat
látogattuk meg (32 fő).

Március:
 Ismét Szentendrén, a Ferenczy és Czóbel Múzeumokat
látogattuk meg (41 fő).
 Megrendeztük a Víz világnapját, sok-sok érdekes
játékkal, tevékenységekkel.
 Ebben a hónapban is láthattak egy bábelőadást a
gyerekek.

Április:
 Ebben a hónapban Szentendrére a Marcipán Múzeumba
utazott óvodánk apraja-nagyja. Felváltva mentek a
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csoportok, hiszen a menetrend szerinti járattal utaztunk. A Kicsik a Múzeumot nézték
meg, míg a középső-nagycsoportosok kézműves foglakozásokon vettek részt. (109 fő)
 A Zeneiskolásaink tavaszi Hangversenyt adtak nekünk, mi pedig sportnapot
szerveztünk a foci pályán gyerekeinknek.
 Ovinapunkon Gryllus koncertet szerveztünk, ami igazán igényes, művészi előadás volt.

Május:
 A programunkat egy komolyzenei előadással zártuk. A zenés mesejáték címe: A
méhkirálynő volt.
A programokból is látható, milyen sokféle, sokrétű tevékenységekben volt részük
gyerekeinknek.
A művészeti kultúra nem korlátozódik egyféle kategóriára, hanem sokféle. Ezeket szerettük
volna megismertetni az óvodásainkkal. Így találkozhattak a német nemzetiségi kultúrával, a
képzőművészet kultúrájával, a természet kultúrájával, a zeneművészet kultúrájával és a
színházművészet kultúrájával.
Fontosnak tartjuk viszont a gyermekek múzeumszeretetre nevelését, amit a lehető
legkorábban kell elkezdeni. Ennek:
Közvetlen célja: a múzeumban felhalmozott anyagi és szellemi javak (gyűjtemények,
kiállítások, kutatási eredmények) élményszerű tolmácsolása a pedagógia eszközeivel.
Közvetett célja: a múlt tárgyi és szellemi örökségét megbecsülő, a társadalmi problémák iránt
érzékeny, múzeumlátogató generáció nevelése.

2.4.

Egyéb programok

 Szerveztük ismét kertmozit (Lúdas Matyi), ahol szülő-gyerek összebújva nézhetett
mesét.
 Már ötödik alkalommal csatlakoztunk a „Gondolkodj egészségesen” programhoz, amit
a csoportok külön-külön szerveztek.
 A Népmese napján az iskolások is átjöttek mesélni az ovisoknak.
 Alapítványunkkal közösen szerveztük az Alapítványi bálunkat.
 „Farsangfarka, tél elűző, játékos program szervezése.
 Megszerveztük a Kihívás napját óvodánkban.
A környezetvédelemmel szoros kapcsolatban 2 alkalommal is megszerveztük a papírgyűjtést.
Ebben nemcsak óvodásaink vettek részt, hanem községünk lakói is.
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.

13

Az
Fejlesztő
és
Értékelő
munkaközösség feladata volt
több program megtervezése,
szervezése és lebonyolítása.
Ehhez
gyűjtöttek
ötleteket,
kiválasztották a felelősöket. Ezek
a programok:
Sportnap a Mosolybirodalommal
és a Kihívás napja.
A Munkaközösség feladata volt a
nevelési
értekezletekre
való
elméleti felkészülés, a hozzá
kapcsolódó szakirodalom feldolgozása.
Az óvoda dokumentumait már átírtuk, frissítettük, így rendben vannak.
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 ünnepek megszervezésének felelősei vannak, akik a munkaterv szerint felelnek
a megvalósításért, szervezésért. A tervezettek szerint meg is valósultak. Ezek ötletesek, jól
összeállított
programok
voltak.
Dicséret
az
óvodapedagógusoknak
érte.

Nagycsoportosaink rendszeresen látogatták a tanuszodát. Az idei nevelési évben heti 2
alkalommal vettük részt úszásoktatáson. Hurta Veronika vezette az úszásfoglalkozásokat. A
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nevelési év végére minden gyerek megtanult biztosan mozogni a vízben. Játékos formában
ismerkedtek az úszás alapmozgásaival. Több gyerek ügyesen úszik már. 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. Ezt mindig a nagycsoportos korú gyerekek számára hirdetjük.
A 45 fő nagycsoportos korú közül csak az iskolába menők jelentkezhettek, mert csak egy
foglakozást tudtak tartani. Így a 31 iskolát kezdők közül 25-en jelentkeztek. A hitoktató idén
is Bonifert Ágnes volt, aki nagy örömmel foglakozott gyerekeinkkel.
A tehetséggondozás, az óvodai nevelés egyik fő feladata. Igazából, ebben az életkorban még
csak tehetség ígéretek vannak, akiket nekünk kell felismernünk hogy őket olyan
tevékenységekbe vonjuk be, ahol még inkább kibontakozhat tehetsége.
Már hatodik éve, hogy a középsős és nagycsoportos gyerekek jelentkezése alapján, (szülői
nyilatkozattal) német nemzetiségi táncon vehetnek részt a gyerekek, az óvodai élet
napirendjébe illesztve. A nemzetiségi táncot Balogh Imréné vezeti.
Községünk rendezvényein is részt vettek gyerekeink: Márton napon, Idősek napján,
Nyugdíjasok karácsonyán, Nyugdíjasok anyák napi műsorán. Nemzetiségi napon.
A Bogdányi Híradóba minden hónapban írunk cikket az óvodai életről. Célunk, hogy az újságon
keresztül tájékoztassuk a község lakóit az óvodában folyó tevékenységekről, programokról.
Óvodánknak van már Facebook oldala is, hiszen a szülők ezt a közösségi hálózatot kísérik
figyelemmel leginkább.

3.

Pályázatok

Ebben a nevelési évben valósultak meg azok a
pályázatok, amiket az előző nevelési évben megnyertünk.
EMET pályázaton: A nyelvük, kulturális hagyományaik,
szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában címmel
pályáztunk óvodánk alapításának 120. évfordulója
alkalmából. 2018. szeptemberében, gyerekeinknek egy
több napból álló, nemzetiséghez kapcsolódó programot
állítottunk össze, majd az ünnepséget megszerveztük. A
fő célkitűzés egy CD-DVD elkészítése, ahol az
összegyűjtött sváb gyerekdalok, mondókák, imádságok
hallhatók,
láthatók.
300.000.-Ft-ot
kaptunk
pályázatunkkal, amit már elszámoltunk.
EMMI pályázat: „Kincses Kultúróvoda 2018”
Ezt a címet nyertük el pályázatunkkal, amit 3 éven
keresztül birtokolhatunk. A pályázattal vállaltuk, hogy a jövőben is olyan programokat,
tevékenységeket szervezünk, vezetünk a gyerekeinknek, melyekkel az értéket, a minőséget
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biztosítjuk. Pályázatunkba leírtuk, milyen kulturális programokat szervezünk gyerekeinknek
úgy a nemzetiségi területen, mit egyéb területen.1. 300.000.-Ft-ot nyertünk. Ebből az
összegből az általunk összeállított 1 éves programot megvalósítottuk. A pályázat elszámolásra
került.
Mosolybirodalom Alapítvány: Légvárakat és népi játékokat nyertünk az SPORTNAPUNKRA.
BMI pályázat: 150.000.-Ft (Überregionalen Kontakten aufnehmen) Német nemzetiségi
kapcsolattartáshoz útiköltségre, ellátásra: Tarjánba szerveztük szakmai napunkat.
EMET pályázat: 2019-ben is 250.000.-Ft-ot nyertünk a nemzetiségi hetünk programjainak
megvalósításához. Ezt az összeget a következő nevelési évben használjuk fel.

4.

Kapcsolataink

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





Segített az óvoda alapításának 120. évfordulójának ünnepségének lebonyolításában
Megszervezte és megrendezte az Óvoda alapítványi bálját
Segített az Ovinap lebonyolításában
A Duna-parti játszótéren kialakított egy homokozót, játéktárolóval és padokkal.

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. A költségvetést az óvoda oldaláról is tartani
tudjuk, sőt a nagyon tudatos tervezéssel takarékosan tudunk működni.
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 jól hasznosíthatunk. Óvodánk részt vesz a Német Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezett programokon, a nemzetiségi óvodapedagógusok segítenek a
rendezvények lebonyolításában.
Védőnő, Gyerekorvos és Fogorvos
A védőnő havi rendszerességgel látogatja óvodánkat. Bármikor lehet konzultálni a felmerülő
kérdésekről.
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A gyermekorvos már nem végez vizsgálatot az óvodában, ugyanis megváltoztak az előírások.
A szükséges vizsgálatokat a szülő jelenlétében, az orvosi rendelőben végzi.
A fogorvos szűrte az óvoda összes gyermekét.
Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Az iskolával jó az együttműködésünk. Tanító nénik látogatják leendő elsőseiket, míg az óvónők
a volt csoportjuk gyerekeit. A leendő elsősök is meglátogattak egy tanítási órát.
Az óvónők a nevelési év elején átadták gyerekeiket a tanítónőknek. Tájékoztatták a gyerekek
fejlődéséről, egyéni sajátosságairól.
Az iskolai beiratkozás után közösen állítjuk össze az osztályokat, ez idén is megtörtént.
A Népmese napja alkalmából a második osztályosok tanító nénijükkel átjöttek hozzánk,
mesélni.
A Zeneiskola már hagyomány szerint minden évben meglátogat bennünket egy Tavaszi
Hangverseny keretében, és ünnepeinken is részt vesznek.
Idén ismét megszerveztük közösen az iskolával a Tracht Tag keretén belül a Stimmen wir an!
közös éneklést. Nagyon hangulatos, vidám program volt.
Művelődési Ház
A Művelődési Házzal szintén jó az együttműködésünk, mindenben segítséget kapunk az
igazgatótól. A rendezvényeken szerepelnek nagycsoportosaink, az óvoda dolgozói is látogatják
a Művelődési ház rendezvényeit. A Művelődési Házban megrendezett kiállításokat az ovisaink
is megnézik, így kapcsolódunk a Kincses Kultúróvodai programokhoz még helyben is.
Szülői Szervezet
A Szülői Szervezet aktivitására ebben a nevelési évben nem volt szükség, hiszen a
pályázatunkkal rengeteg program tudott megvalósulni, amit óvodapedagógusaink
bonyolítottak le.
Gyermekvédelem:
Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője, Stein Dórával nagyon szoros
kapcsolatot ápolunk. A jelzőrendszeri megbeszélésekre meghívást kapunk. Azon részt is vesz
Balogh Imréné óvodavezető helyettes. Idén is, a leendő kiscsoportosok szüleinek tartott szülői
értekezleten tájékoztatja a szülőket a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatairól.
Nagyon hasznosnak tartjuk a szoros együttműködést, hiszen az óvodának jelzési kötelessége
van. Ebben a nevelési évben 2 alkalommal is szükséges volt egy Esetkonferenciát tartanunk a
Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény munkatársának segítségével. Egyik ok, hogy
nem jár a gyermek óvodába, pedig óvodaköteles, a másik ok pedig a hiányzás nagyon magas
száma. Mindkét esetben kerestük a megoldás lehetőségét, remélhetően eredménnyel.
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Civil szervezetek
Intézményünk szoros és jó kapcsolatot tart minden civil szervezettel : Kertbarátok Egyesülete,
Fakult Egyesület, Nyugdíjas klub, Nemzetiségi civil szervezetekkel: Németekért Alapítvány,
Singkreis, Donauknie Tanzgruppe.
A Nyugdíjas klub rendezvényein ebben az évben 3 alkalommal
nagycsoportosaink: Idősek napja, Idősek karácsonya és az Anyák napján.

is

szerepeltek

Gimnáziumok és más érettségit adó iskolák
Sokan keresnek bennünket az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésére. Mi csak
Dunabogdányban lakó gyermeket tudunk befogadni a magas jelentkezés miatt. Szeretnek a
diákok hozzánk jönni, újra átélni ovis korukat. Segítenek a gondozási feladatok elvégzésében,
készítenek eszközöket, ill. részt vesznek különböző mozgásos játékokban. Az ovisaink nagyon
élvezik a nagylányokkal-nagyfiúkkal a játékokat.

5. Ellenőrzés – értékelés
A BECS (Belső ellenőrzési) csoport tagjai az előírások szerint végezték munkájukat. Hospitáltak,
kérdőíveket készítettek, megbeszéléseket tartottak. Az 5 éves terv szerint működik a csoport.
Eddig csak papír alapon készültek el az önértékelések, de már elkészült az egyik
önértékelésünk az informatikai felületen is.
2 kolléganő önértékelése készült el idén: Herrné Láng Noémi és Kugler Mónika. Mindketten
felkészültek, írásbeli kötelezettségeiket elkészítették. Értékes, kiváló munkát láthattunk a
tevékenységeik vezetésében. Törekszenek a változatos módszerek használatára, innovatívak.
3 minősítés volt ebben a nevelési évben: Herrné Láng Noémi, Vaczóné Molnár Judit és Balogh
Imréné. Mindhárom kolléganőt nagyra értékelte a szakértői bizottság tagjai. Egy 99%-os, míg
ketten 100%-ra minősültek. Ez kiváló eredmény, az intézménynek is büszkeség, hogy ilyen
óvodapedagógusok dolgoznak itt!
1 kolléganőnél volt szakmai konzultáció, minősítésre való felkészítés, szaktanácsadó
jelenlétében. A bemutató nagyon jól sikerült, gratuláltunk a kolléganők a szép teljesítményhez.
Vogel Zsanett német területen mutatta be munkáját. Sok dicsértet, elismerést kapott a
szaktanácsadóktól a kiemelkedő munkájáért. Bátran készülhet a jövő évi Gyakornoki minősítő
vizsgájára.
A csoportokban folyó munkák ellenőrzése és értékelése folyamatos az óvodavezető részéről.

6. Továbbképzés
Pedagógusaink nagyon aktívak, örömmel vesznek részt továbbképzéseken.
2018/2019 nevelési évben a következő továbbképzésen vettek részt óvodapedagógusaink:
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1 fő: NPOK: Német Táncműhely - 10 órában
2 fő: RAABE: Országos IX. Országos Tanévindító Konferencia – 7 óra
1 fő: Eötvös Loránd Tudományegyetem: Deutschsprachige Umweltkunde im Kindergarten -5
óra
1 fő: Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatszerzés az óvodában–30 óra
1 fő: BME: Közoktatásvezetői képzés – szakvizsga (első évet sikeresen zárta)
Intézményünkben minden pedagógus rendelkezik az előírt 7 évenkénti 120 órás
továbbképzéssel. Az éves beiskolázási tervet úgy állítjuk össze, hogy mindenki számára
lehetővé tegyük az előírt kreditpontok összegyűjtését.
Az Oktatási Hivatal szervezésében résztvevő kollégáknak tavasz óta már egy digitális felületen
kell regisztrálniuk, a részvételeket itt tartják nyilván.
Törekszünk arra, hogy bejussunk az OH, POK és NPOK által ingyenesen szervezett
továbbképzésekre, így a szakvizsgákat tudjuk támogatni a továbbképzési keretből.

7. Összegzés
A 2018/2019-es nevelési évet eredményes, tartalmas évként zárjuk le. A még előttünk álló
nyári élet (ami a nevelési évhez tartozik) is az óvodapedagógusok által szervezett, vezetett és
dokumentált feladatok szerint zajlik.
Ismét lezártunk egy tartalmas évet, rengeteg tevékenységgel, sok-sok élményt adó
foglakozással, amik gyerekeink ismereteit bővítik. A Kincses Kultúróvoda pályázatnak
köszönhetően még változatosabb, még izgalmasabb élményekkel tudtuk gazdagítani
gyerekeinket úgy, hogy ahhoz a szülőknek nem kellett anyagi támogatást biztosítaniuk. Ez
nagy dolog, hiszen a mindennapokban nem tudnánk ilyen mértékben a szülőket anyagilag
megterhelni.
A Kétnyelvű Pedagógiai Programunkat szem előtt tartva valósítottuk meg az éves tervünket,
csoportonként, életkorok szerint lebontva. Munkánkat jellemzi a komplexitás.
Témafeldolgozásainknál a nyitott tanulási formákat alkalmazzuk, ahol gyermekeink a sokféle
felkínált lehetőségből választhatnak. Ismeretek átadása helyett inkább ismeretekhez juttatjuk
a gyerekeket, hogy átélve, saját maga által megtapasztalva bővüljenek ismereteik. A kereteket
is több módon alkalmazzuk: egyénileg, párban kis- és nagyobb csoportokban, ezzel is
változatossá, érdekessé téve a közös tevékenységeket.
Az érték számunkra nagyon fontos minden területen. Arra törekszünk, hogy gyermekeink
színvonalas, értékes dolgokkal találkozzanak az óvodában. Így fogják majd a későbbiekben
tudatosan az értékeket keresni, amikor nem válnak az érzelmeink áldozatává, mert már van
tapasztalatuk több dologról. A minőségközpontú szemléletet minden óvodánkban dolgozó
munkatársnak előtérbe kell helyeznie. Sajnos a mai élethelyzetekben úton-útfélen sokféle, nem
mindig értékes hatás ér bennünket. Nehéz elkerülni és ellenállni nekünk is, meg a családoknak
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is, hiszen minden nap, minden fórumon ostromolnak bennünket a sivár értékű, de nagyon jól
kommunikált dolgokkal. Ezek lehetnek tárgyak, eszközök, zenék, írásos anyagok, de akár
gondolatok is. Nagy a felelősségünk, hogy ezeket kiszűrve, „tiszta forrásból” tudjuk
gyerekeinket nevelni.

Dunabogdány, 2019. június 3.

……………………………………………
Gräff Albertné
óvodavezető
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8. Legitimációs záradék
1. Elfogadó határozat
Az intézmény nevelőtestülete az éves Beszámoló tartalmát megismerte, megvitatta, és a
6/2019.(VI.11.) határozatával – nyílt szavazással, a 2018/2019-es nevelési év Beszámolóját
elfogadta.
Kelt: Dunabogdány, 2019. június 11.
………………………………………
A nevelőtestület képviselője
2. Tájékoztatási nyilatkozat
Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda Szülői Szervezete (SZMK) kijelenti, hogy az
intézmény 2018/2019-es nevelési év Beszámolóját megismerte, a tájékoztatást megkapta.
Kelt: Dunabogdány, …………………………………………….
………………………………………
SZMK elnöke
3. Jóváhagyás
Dunabogdány Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületet a Dunabogdányi
Német Nemzetiségi óvoda 2018/2019-es nevelési év Beszámolóját, a
…………………………..napján tartott ülésen hozott …………………………………számú határozatával
jóváhagyta.
Kelt: Dunabogdány, …………………………………………….
………………………………………
NNÖ elnöke
4. Jóváhagyás
Dunabogdány Község Képviselő testülete a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda
2018/2019-es nevelési évének Beszámolóját …………………………………………….…………napján
tartott ülésen hozott …………………………………számú határozatával jóváhagyta.
Kelt: Dunabogdány, …………………………………………….
………………………………………
Polgármester
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