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Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda  

Bogdaner Kindergarten 

2023. Dunabogdány, Óvoda u. 2-4. 

OM: 032879 

 

Beszámoló 2017/2018 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.  

 
 
 

1.1.  Tárgyi feltételek 

Legnagyobb gondot a régi épület elosztásának, állagának állapota okozza. Ez a gond viszont 

már reményeink szerint egy évig marad fenn, ugyanis Fenntartónk, Dunabogdány Község 

Önkormányzata sikeresen pályázott egy VEKOP pályázaton, aminek eredményeként, a 

terveket ismerve megoldódik minden eddigi épületekkel kapcsolatos problémánk.  

A terveken, az épületeket, folyosók kötik össze, és kapacitásbővítés során + 1 

csoportszobával nő meg a befogadó képesség is. Ebben a nevelési évben viszont még a régi 

feltételekkel dolgoztunk, így minden dolgozónak (különösképpen a régi épületben 

dolgozóknak) köszönet érte. 
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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.  
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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 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 

Ezek a hiányosságok a pályázattal megszűnnek, minden előírásnak megfelel majd az 

óvoda ellátottsága.  

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 lenne:  

11 fő óvodapedagógus – ebben a nevelési évben 10 óvodapedagógussal kezdtünk 

szeptemberben, mert a gyesen lévő kolléganő helyére nem jelentkezett senki (9 hónap 

munkaszerződést tudtunk volna biztosítani)  

A 10 óvodapedagógus, a törvényben előírt főiskolai diplomával rendelkezik  

Ebből 7 óvónőnek megvan a német nemzetiségi óvodapedagógusi diplomája is. 

Két óvodapedagógusunknak tanítói végzettsége is van. 

Két óvodapedagógusunk rendelkezik szakvizsgával. 

(Két óvodapedagógusunk van Gyed-en, akik közül egy nemzetiségi óvodapedagógus 

végzettségű.) 

2018. januártól egyik óvodapedagógusunk tartós betegállományba ment (gyermeket várt), 

ezért ekkortól már 2 óvodapedagógus hiányzott a nevelőtestületből. Szerencsénkre egy 

nemzetiségi óvodapedagógus hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János 

Karon), aki júniusban államvizsgázik, el tudta vállalni, hogy mint pedagógiai asszisztenst 

alkalmazzuk. Ezzel a megoldással kicsit enyhíteni tudtuk a csoportokban dolgozó 

pedagógusok munkáját. A többi pedagógus pedig besegített, helyettesített, hogy 

zökkenőmentesen teljen a nevelési év.  
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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 kiscsoportosok között 

végzi a munkáját, ahol egy óvodapedagógus hiányzik. E miatt sajnos több csoportban nem 

tudott segíteni. 

Részmunkaidőben (6 óra) dolgozik 3 fő: 

1 óvodatitkár   

1 mosogató  

1 karbantartó  

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: 43 

- 11 gyermek 38 alkalommal pszichológiai vizsgálat és foglalkozás 

- 13 szülőkonzultáció   
 

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

jelenlét. 

Ebben a nevelési évben egy kislányt integráltunk be egyik csoportunkba, aki halmozott 

(mozgásszervi, értelmi) fogyatékos, SNI-s gyermek, és aki a szakértői vélemény szerint kis 
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létszámú csoportban fejleszthető. Fenntartónk lehetővé tette, hogy a gyermek mellé 

felvehettünk 4 órában foglalkoztatott pedagógiai asszisztenst, 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. 

 

 
               Időszak 

 
gyermek 

 
SNI-

s 

Számí- 

tott 

létszám 

 
étkező 

más 
településről 

Életvitel szerűen 

ebből 1 fő 

Dunabogdányban 

lakik 

Nem 

magyar 

állampolgár 

2017. októberi statisztikánál 118 7 127 102 2 0 

2017. december 31-ig 120 7 129 106 2 0 

2018. május 31-én 125 7 134 116 2 0 

 

Logopédia és/vagy értelmi és mozgásfejlesztésen vesz részt 

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Logopédia, 
mozgásfejlesztés 

46 fő 48 fő 41 fő 

SNI 5 fő -  
 

5 fő -  7 fő – 31 órában 

BTMN -  
 

1fő – 2 órában 1 fő – 2 órában 

  

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 + 5 órában túlmunkát, amit gyógypedagógusunk végez. Ezt a 

község szociális keretének terhére számolják el, nem az óvoda költségvetését terheli. 

57 tanköteles gyerek közül 34-en kezdik meg az iskolát, 23 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. (17-en 

nyári születésűek). 
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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 - 6 18 

2016/2017 
 

122  
- 

7 12 

2017/2018 
 

125 - 5 14 

 

Étkezők és az étkezés térítésének alakulása a 2017/2018 nevelési évben 

részletezve 

 

 
Időszak 
 

 

Térítési 
díjat 

fizet- 

nek 
 

INGYENESEK  

 
nem 

esznek 

3 és 

több 
gyer-

me-

kes 

rendszeres 

gyermekvé-
delmi 

kedvez- 

mény miatt 

tartósan 

beteg, v. 
családjában 

tartósan 

beteg 

 

 
Jövedelem 

alapján 

2017. 
októberi 
statisztiká- 
nál -118 fő 
 

 
14 
 

 
34 

 
4 

-  
50 

 
16 

2017. 

december 

31-ig -120 fő 

 
14 

 
35 

 
4 

-  
53 

 
13 

2018. május 
31-én – 125 
fő 

 
14 

 
39 

 
5 

-  
58 

 
9 
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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. 

2.1. Játék 

A játék  az emberi tevékenység olyan sajátos formája, mely végigkíséri az ember egész 

életét és az emberiség életét. A játék önként, szabadon választott tevékenység, amelyben 

nincs kényszer. A játék varázsa minden korosztályt magával ragad, a játék lényege az 

embernek az a képessége, hogy tükrözze a valóságot, és át is alakítsa azt. A gyermeki játék 

által a gyermek hatni tud környezetére, az őt körülvevő világra, és közben játékával változást 

idéz elő a valóságban. A gyermek a valóságot nem úgy tükrözi vissza, ahogy azt mi felnőttek 

a valóságban tettük. A gyermek életkorának megfelelő játékot játszik. Úgy játszik, ahogy 

életkora és fejlettsége meghatározza, úgy fejlődik, ahogy a játéka segíti ebben. 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.   
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A játéknak természetéből eredően többféle hatása van a gyermek mindennapjaira: 

 feszültségoldó hatás, 
 örömforrás 
 személyiségfejlesztő hatás 

A játék jellemzői továbbá 

 sajátos céltudatos tevékenység 
 önkéntes 
 szabadon választott 
 kellő komolysággal játsszák 
 örömérzés kíséri 
 funkciógyakorlás 
 kellemes élmények újraélése 
 konfliktusérzésektől való szabadulás 
 veszély legyőzése 
 játéktudat kialakulása 

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. 
 
 

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: Herr Tamásné Maris néni, akitől a 

Schneeballekrapfe sütését tanultuk meg (sajnos már nincs 

közöttünk). Ebből is látható, milyen fontos átörökíteni a 

régi kultúrát, hagyományt, milyen fontos szerepet töltenek 

be községünk idősebb generációja.  

 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Jatekpedagogia/a_jatek_hatasa.pdf
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Jatekpedagogia/a_jatek_jellemzoi.pdf
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A Donauknie Tanzguppe, a nemzetiségi táncaikat mutatták 

be nekünk, majd közös táncház keretében a gyerekek is 

táncolhattak velük.  

A hét minden napjára jutott nemzetiségi tevékenység, 

amelyekben a gyerekek nagy szeretettel és aktivitással 

vettek részt. A Helytörténeti kiállítás mindig egyik helyszíne 

a nemzetiségi tevékenységeknek. Már otthonosan 

mozognak gyermekeink a múzeumban.  

 

 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával részt tudtunk venni ebben a nevelési 

évben is különböző továbbképzéseken, melyeket az UDPI és a Nemzetiségi POK által 

szerveztek. A Kinderlieder-Kinderspiele Fesztiválon ebben az évben nem vettünk részt, 

ugyanis nagyon távol (Újhartyánban – 95 km-re tőlünk) rendezték meg. 

BMI pályázaton útiköltséget nyertünk „Überregionale Kontaktaufnahme” címmel, melynek 

keretében Hercegkútra és Sárospatakra utaztunk. Ennek  útiköltségéhez is támogatást 

kaptunk a Német Nemzetiségi Önkormányzattól.  

Itt meglátogattuk az egy csoportos nemzetiségi óvodát, majd szakmai beszélgetés keretében 

tapasztalatcserére is sor került. A községben 

található Tájházat is megtekintettük, ami 

gazdag gyűjteménnyel dicsekedhet, annak 

ellenére, hogy 2006-ban villámcsapás miatt 

teljesen leégett, de sikerült újra pótolniuk. A 

kapcsolattartás folytatódik levelezés és 

beszélgetés formájában.   

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. 

Nemzetiségi szakértői látogatás is volt óvodánkban, ahol Kugler Mónika nemzetiségi 

óvodapedagógus munkáját értékelték. Sok dicséretet kapott, a munkáját nagyon pozitívan 

értékelték. 

2.3. Mesélés-verselés 

Ebben a nevelési évben a választott kiemelt terület feladataként, a nemzetiségi nevelés 

mellett, a mesélés-verselés lett.  
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Lázár Ervin: „ Nincs nagyszerűbb dolog annál, amikor a kisgyerek issza minden egyes szavát 

a mesélőnek, és képzelete elindul abba a csodás világba, amit együtt teremtett meg azzal, 

akinek a meséjét hallgatja.” 

Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész 

folyamatának. Az anyanyelvi-kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden 

területét, közvetítő elemként jelen van a nevelési feladatok megvalósulásának minden 

mozzanatában. 

A szocializáció folyamán a beszéd a gyerek környezetével való érintkezésének, 

önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszközévé válik. A beszéd által erősödik a gyerek 

biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei. 

Az ismeretek csak akkor képezik a rugalmas gondolkodás alapját, ha a gyerek az alapot adó 

szenzomotoros cselekvéseket elsajátította. A gyerek gondolkodását és beszédét ezért fontos 

cselekvéssel összekapcsolni. A cselekvés, a gondolkodás és a beszéd elválaszthatatlan 

egymástól a gyerek beszédfejlődése során. A gondolkodás a cselekedtetés, tevékenység által 

fejlődik. Az óvodáskor alatt a gyerek gondolkodása a tárgyakkal való manipulálástól a 

gondolati tevékenység felé halad, az óvodáskor végére képszerűvé válik.  

Célunk a nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, 

mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezést megalapozzuk. A korosztálynak megfelelő 

irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés felkeltése megszerettetése. 

Feladatunk a gyermekek érzelmi, értelmi és etikai fejlődésének elősegítése, pozitív 

személyiségjegyeinek megalapozása a csodákkal, erkölcsi mondanivalóval teli meseélmények 

segítségével, a versek zeneiségével, rímeinek csengésével. 

Egyik nevelési értekezletünkre egy meseterapeutát hívtunk meg, akinek a foglalkozása az 

alkotó-fejlesztő Metamorphoses meseterápia módszertanára épült.   

A módszer lényege, hogy a népmesékben rejlő évezredes tudást és tapasztalatot használja 

arra, hogy segítsen életproblémák feltérképezésében, feldolgozásában, megoldásában. A 

mesék által előhívott képi gondolkodásmódra építve, mesehallgatáson, mesemondáson, 

beszélgetésen, játékokon, alkotáson, dalokon, drámajátékon, mozgáson keresztül fejti ki 

hatását. 
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Jankovics Marcell: 

„ A gyermekkorban hallott, 

majd egyre jobban 

megismert mesék a 

későbbi sikeres 

próbatételek zálogai. Így 

adnak az anyák hamuba 

sült pogácsát, s az apák 

felszerszámozott lovat 

gyermekeiknek!” 

 

 

Ebben a nevelési évben több meseelőadást hallgattunk, néztünk meg az ovisainkkal, amik 

nagy hatással voltak gyerekeinkre. Nagycsoportosaink a Kolibri Színházba látogattak, a 

Meseládikó Társulat komolyzenés (Kodály Gyermektáncaival) mesejátékát hallgathattuk. 

Nevelési évünk végén pedig egy író-olvasó találkozóban részesülhettek gyerekeink: M. 

Kácsor Zoltánnal, akinek könyve a 2017-ben az Aranykönyvek gyermekkönyv kategóriájába, 

a legjobb 10 közé került be. 

 

2.4. Egyéb programok 

Nagyon sok programot terveztünk gyerekeinknek ebben a nevelési évben. 

Törekedtünk arra, hogy ezek egy részén  részt vehessenek a szülők is, ezért 

délutánokra, ill. szombatokra is szerveztünk programokat. 

 Nagycsoportosainkkal Szentendrén az Őrzők napján vettünk részt, ahol a rendőrség, 

tűzoltóság és mentősök bemutatókat tartottak. 

 Megszerveztük első kertmozinkat, ahol szülő-gyerek összebújva nézhetett mesét. 

 Már negyedik alkalommal csatlakoztunk a „Gondolkodj egészségesen” programhoz 

 Folytattuk a „Madárbarát” mozgalmunkat 

 Megünnepeltük a Népmese napját, az iskolások is átjöttek mesélni az ovisoknak. 

 Megszerveztük a „Fuss egy kört 

az Óvodáért!” – őszi 

rendezvényünket. 

 Nemzetiségi hetet szerveztünk 

 Alapítványunkkal közösen 

szerveztük az Alapítványi 

bálunkat 

 Ákom-bákom bábcsoport és 

Tóth Krisztina bábelőadásait 

néztük meg 
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 „Farsangfarka, tél elűző, játékos program szervezése 

 „Víz világnapját” rendeztünk 

 Tavaszi hangversenyt rendeztünk a költészet napján a Zeneiskolásokkal 

 Föld napját ünnepeltük meg egy geológus részvételével 

 Ovinapot rendeztünk a  Mosolybirodalom Alapítvánnyal közösen 

 Első alkalommal szerveztünk „Tracht Tag” –ot és az iskolával közösen regisztráltunk a 

„Stimmen wir an!” 

kezdeményezéshez.  

 Közös óvodai kirándulást 

szerveztünk gyerekeinknek a Kihívás 

napja alkalmából 

 Múzeumpedagógiai foglalkozások 

keretében több múzeumot is 

meglátogattak a nagycsoportosok 

(Szentendre: Vajda Múzeum, 

Ferenczi Múzeum, Czóbel Múzeum, 

Kovács Margit Múzeum, Budapest: 

Természettudományi Múzeum) 

Ezeken a közös programokon kívül szerveztek még az óvónénik is a saját csoportjukban, a 

csoport életkorát figyelembe véve még sok-sok tevékenységet, programot.  

Leányfalu és Dunabogdány pedagógusai már évek óta szoros kapcsolatot alakítottak ki a 

közös gondolkodás, egymás munkájának megismerése területeiben. Sajnos idén nem tudtak 

bennünket fogadni a betegségek és hiányzások miatt. Jövőre viszont folytatni szeretnénk a 

megkezdett közös munkát.  

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.  

Az Fejlesztő és Értékelő  munkaközösség feladata volt több program megtervezése, 

szervezése és lebonyolítása. Ehhez gyűjtöttek ötleteket, kiválasztották a felelősöket. Ezek a 

programok:  

 „Fuss egy kört az óvodáért!”, Víz világnapja, Ovinap a Mosolybirodalom Alapítvánnyal.  

A Munkaközösség feladata volt a nevelési értekezletekre való elméleti felkészülés, a hozzá 

kapcsolódó szakirodalom feldolgozása. 

Az óvoda dokumentumait már frissítettük, 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 



 
 

 
15 

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. Az 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 

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. Sajnos betegség miatt csak tavasszal tudták elkezdeni a foglalkozásokat, de ennek 

is örültünk, hogy megvalósulhatott.  39-en kérték a hitoktatást, a 43 fő nagycsoportos korú 

közül. A magas létszám miatt két csoportra kellett osztani. A hitoktató idén Bonifert Ágnes 

volt, aki nagy örömmel foglakozott gyerekeinkkel. 

A tehetséggondozás, az óvodai nevelés egyik fő feladata.  

Már ötödik 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. 

Ebben a nevelési évben 4 alkalommal szervezünk Bábszínházi előadásokat. Szerveztünk még 

ezen kívül is egy komolyzenei előadást (Kodály: Gyermektáncok) (német-magyar 

bábozással), és egy író-olvasó találkozót M. Kácsor Zoltánnal. 

Községünk rendezvényein is részt vettek gyerekeink: Márton napon, Karácsonyi forgatagon, 

Idősek napján, Nyugdíjasok karácsonyán, Nyugdíjasok anyák napi műsorán. Nemzetiségi 

napon, Bogdány Mozdulj programokon. 

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. 

Óvodánkban, a szakmai gyakorlatát két óvodapedagógus hallgató töltötte, akik közül az 

egyik nemzetiségi óvodapedagógus hallgató.  
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3. Pályázatok 

Ebben a nevelési évben sikeresek voltak pályázataink. Nagyon sok pályázattal próbálkoztunk, 

de végre büszkélkedhetünk több nyertes pályázattal. A pályázatok egy része csak a 

következő nevelési évben valósulnak meg. 

EMET pályázaton: A nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük méltó 

ápolásában címmel pályáztunk óvodánk alapításának 120. évfordulója alkalmából. 2018. 

szeptemberében fogunk gyerekeinknek egy több napból álló, nemzetiséghez kapcsolódó 

programot összeállítani, majd az ünnepséget megszervezni. A fő célkitűzés egy CD-DVD 

elkészítése, ahol az összegyűjtött sváb gyerekdalok, mondókák, imádságok hallhatók, 

láthatók. 300.000.-Ft-ot kaptunk pályázatunkkal. 

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 biztosítjuk. Pályázatunkba leírtuk, milyen 

kulturális programokat szervezünk gyerekeinknek úgy a nemzetiségi területen, mit egyéb 

területen is. Ezt díjazták ezzel a címmel, aminek 

eredményeként  

1. 300.000.-Ft-ot nyertünk. Ebből az összegből kellett egy 

1 éves programot összeállítani, ami lefedi az összes 

kulturális területet. Lesz alkalmunk ebből az összegből 

színházba, múzeumokba, vadasparkba vinni gyerekeinket, 

és egy zenei koncerttel is megajándékozzuk majd 

ovisainkat. A részletes programot a következő évi 

munkatervben ismertetjük. A pályázathoz a Dunabogdányi 

Óvodáért Alapítvány is csatlakozik, a különbözetet ők 

finanszírozzák majd részünkre. Elmondhatjuk majd, hogy 

egy tartalmas, rengeteg programmal teli nevelési évben 

lesz részük gyerekeinknek, teljesen ingyenesen. 

Dm pályázat: A nap gyermekei pályázaton (középsőseink 

neveztek be), naptejet (egész nyárra való), és egy társasjátékot nyertünk. 

Mosolybirodalom Alapítvány: Arcfestést, lufihajtogatást és légvárakat nyertünk az 

OVINAPUNKRA. 

BMI pályázat: 150.000.-Ft (Überregionale Kontakten aufnehmen) Német nemzetiségi 

kapcsolattartáshoz útiköltségre, ellátásra: Hercegkútra. 

Gyurmavilág pályázaton 40.000.-Ft értékben nyertünk gyurmát óvodánk részére. 

VEKOP pályázat: Ez a pályázat ugyan nem a mi érdemünk, azért kis részben mi is 

hozzátettünk valamit. Fenntartónk pályázatát sikeresen elfogadták, így az óvodánk a 

következő időszakban teljesen átalakul, megújul, bővül. Már évek óta várunk erre a 

lehetőségre, most sikerült. Nagyon örülünk ennek a sikernek, és várjuk a megvalósítást.  
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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 a „Fuss egy kört az óvodáért!” program lebonyolításában 

 Megszervezte és megrendezte az Óvoda alapítványi bálját 

 Segített az Ovinap lebonyolításában 

 Anyagi támogatást nyújtott a sakkjátszótér eszközeinek megvásárlásához és a 

képzésen való részvételhez (155.000.-Ft) 

 Elkészíttette az ovisok számára az új nemzetiségi ruhákat, kalapokat vásárolt a fiúk 

részére (320.000.-Ft értékben) 

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. Ebben az évben is a Német Nemzetiségi 

önkormányzat egy német-magyar nyelvű előadást  finanszírozott gyerekeinknek. Óvodánk 

részt vesz a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett programokon, a nemzetiségi 

óvodapedagógusok segítenek a rendezvények lebonyolításában. A Német Nemzetiségi 

Önkormányzaton keresztül több megkeresést is kaptunk más nemzetiségi óvodákból. Idén 

Budapest XVIII. kerületének német nemzetiségi óvodásait és pedagógusait láttuk vendégül. 

Ezekkel a látogatásokkal tudjuk a kapcsolatokat kialakítani, ápolni. A vélemények, 

tapasztalatok cseréjére, segítik mindennapi munkánkat. 

Védőnő, Gyerekorvos és Fogorvos 

A védőnő havi rendszerességgel látogatja óvodánkat. Bármikor lehet konzultálni a felmerülő 

kérdésekről. 

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. 
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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 első alkalommal szerveztük közösen az iskolával a Tracht Tag keretén belül a Stimmen 

wir an! közös éneklést. Nagyon hangulatos, vidám program volt, ebből szeretnénk 

hagyományt teremteni. 

 

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. Ovisaink meglátogatták a könyvtárat, 

könyvtárfoglalkozáson vettek részt, de kiállítást is néztek, gyermekműsorokon is részt vettek. 

 

Szülői Szervezet 

A Szülői Szervezet segítette munkánkat, ill. részt vállalt az Ovinapunk előkészületeiben, 

lebonyolításában. Ebben a nevelési évben frissítettük Házirendünket, amit véleményezhettek. 

Kifogást nem emeltek, más javaslatuk nem volt, így a Házirendünk 2018. szeptember 1-től 

hatályos lesz. 

 

Gyermekvédelem: 

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény keretei közül 2018. január 1-től kilépett 

Dunabogdány. Ettől a naptól megalakult a Dunabogdányi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat. 

Stein Dórától a jelzőrendszeri megbeszélésekre meghívást kapunk. Azon részt is vesz Kristóf 

Istvánné óvodavezető helyettes. Idén is, a leendő kiscsoportosok szüleinek tartott szülői 

értekezleten tájékoztatta a szülőket a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatairól. 

Nagyon hasznosnak tartjuk a szoros együttműködést, hiszen az óvodának jelzési kötelessége 

van. 
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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 is szerepeltek 

nagycsoportosaink: Idősek napja, Idősek karácsonya és az Anyák napján. 

 

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 az informatikai 

felületre is fel kell már töltenünk. Ez most folyamatos feladatunk. 

3 kolléganő önértékelése készült el idén: Balogh Imréné, Vaczóné Molnár Judit és 

Papaneczné Papp Éva. Mindhárman felkészültek, írásbeli kötelezettségeiket elkészítették. 

Értékes, kiváló munkát láthattunk a tevékenységeik vezetésében. Törekszenek a változatos 

módszerek használatára, innovatívak. 

Az ősz folyamán intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés volt intézményünkben. Az ellenőrzés a 

kompetenciákat értékelve kerültek megállapításra, ami nagyon jó értékelést kapott, több 

kiemelkedő területtel. (1. számú melléklet) 

Minősítés nem volt ebben a nevelési évben.  

3 kolléganőnél volt szakmai konzultáció, minősítésre való felkészítés, szakértők jelenlétében. 

Ezek a bemutatók és kiértékelt napok nagyon jól sikerültek, gratuláltunk a kolléganőknek a 

szép teljesítményhez. Papaneczné Papp Éva és Herrné Láng Noémi magyar területen, míg 

Kugler Mónika német területen mutatta be munkáját. Sok dicsértet, elismerést kaptak a 

szaktanácsadóktól a kiemelkedő munkájukért. 

A csoportokban folyó munkák ellenőrzése és értékelése folyamatos az óvodavezető részéről. 

 



 
 

 
20 

 

6. Továbbképzés 

Pedagógusaink nagyon aktívak, örömmel vesznek részt továbbképzéseken. 

2017/2018 nevelési évben a következő továbbképzésen vettek részt óvodapedagógusaink: 

 

4 fő: NPOK: Német nyelven az óvodai nap során – 5 órában 

1 fő: OH: Korszerű vezetők kelléktára – 15 óra 

2 fő: RAABE: Országos VIII. Országos Tanévindító Konferencia – 7 óra 

2 fő: Eötvös Loránd Tudományegy.: Deutschsprachige Umweltkunde im Kindergarten -5 óra 

1 fő: ELMS Informatikai Zrt: Felkészítés a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer 

moduljához – 30 óra 

3 fő Diabétesz oktatás az ELTE Tanító és Óvóképző karán az Egy Csepp Figyelem Alapítvány  

szervezésében. 

1 fő: OH: Komplex és differenciált tehetségfejlesztés – 30 óra 

1 fő: BME: Közoktatásvezetői képzés – szakvizsga (végzett) 

2 fő: Evangélikus Pedagógiai Intézet: Sakkjátszótér képzés – 10 óra 

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 2017/2018-as 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 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. 
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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. Sajnos a mai élethelyzetekben 

úton-útfélen sokféle, nem mindig értékes hatás ér bennünket. Nehéz elkerülni és ellenállni 

nekünk is, meg a családoknak 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, 2018. június 1. 

 

 

        …………………………………………… 

         Gräff Albertné 

         óvodavezető 
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