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1. Statisztikai adatok: 

a. Tanügyi adatok: 

Óvoda megnevezése: Bajóti Hétszínvirág Óvoda 

Férőhelyek száma: 64 fő 

Beíratottak száma: 17 fő 

Csoport száma: 3 

Csoport létszáma év végére: katica csoport 

süni csoport 

őzike csoport 

                        20 fő 

                        20 fő 

                        14 fő 

Tanköteles gyermekek száma: 16 fő 

Iskolába menő gyermekek száma: 12 fő 

Szakértői bizottsághoz küldött gyermekek száma: 4 fő 

Speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma: 
 3 fő (egy gyermeknek még 

folyamatban van a vizsgálata) 

Gyermekvédelmi támogatásban részesült:  7 fő 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 8 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:  10 fő 

Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek száma: 34 fő (63%) 

 

A 2016-17-es nevelési évet 46 fős gyermeklétszámmal kezdtük, és a gyermekek életkorát 

figyelembe véve a két nagyobb terembe azonos életkorú csoportokat alakítottunk ki, és a kisebb 

terembe folyamatosan vettük fel a 2 és fél évet betöltött gyermekeket. Lehetőségünk volt minden 

beíratott gyermeket fogadni, idén sem volt elutasított gyermek. Szorgalmaztuk a rászoruló 

gyermekek minél korábbi bekerülését a közösségbe. Sajnos ebben a nevelési évben 2 fő gyermek 

költözött el a faluból, és év közben az egyik gyermek, aki előző évben jegyzői felmentést kapott 

az óvodába járás alól, átiratkozott egy másik óvodába. A nevelési év végére 54 gyermeknek 

biztosítottuk az óvodai nevelést, ellátást, és a 3 SNI-s gyermekkel 57 főre kaptunk normatív 

támogatást. 

A Pedagógiai Szakszolgálattól nem kértünk iskolaérettségi vizsgálatot a szülők saját kérésére, 

közös megegyezéssel 4 gyermeket még egy év óvodai fejlesztésben részesítünk a következő 

nevelési évben.   

A Szakértői Bizottsághoz irányított gyermekek közül egy a mi községünkben kezdi meg 

tanulmányait szeptemberben, neki az iskolában már nem lesz szüksége gyógypedagógusi 

megsegítésre. Az év folyamán újabb három főt küldtünk szakértői vizsgálatra, akik közül kettőről 

márciusban elkészült a szakvélemény, egyiküknek még mindig csak folyamatban van az eljárás a 

szülő újabb és újabb halasztásai miatt. Ennek kivizsgálására a gyermekjóléti szolgálattal is 

felvettük a kapcsolatot, hiszen a szülő ezzel a magatartásával akadályozza gyermeke fejlődését. 

A 3 fő sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztését utazó gyógypedagógus látta el az EGYMI 

javaslatára, keddi és szerdai napokon. 

Az óvodában a tanköteles korú gyermekek beszédfelmérését a Pedagógiai Szakszolgálat által 

biztosított utazó logopédus végezte, majd a 7 fő fejlesztését is megoldotta csütörtöki napokon 1 

órában.  

A gyógypedagógiai és logopédiai fejlesztések a délelőtti órákban valósultak meg. 

A 2016/2017 évre több gyermeket írattak be (17 fő), mint ahányan iskolába mentek, de így is 

tudunk helyet biztosítani minden gyermek számára.  
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Étkezés: 

 

Teljes áron étkező gyermekek száma: 2 fő 

Étkezési támogatásban részesülők (100%): 44 fő 

Nem étkezők: 0 fő 

 

A képviselőtestület 2017. januárban olyan határozatot hozott, hogy az összes óvodánkba járó 

gyermeknek teljes étkezési támogatást nyújt, ezzel annak a három főnek is ingyenesen 

biztosította az étkeztetést. 

 

2. Tárgyi feltételek alakulása: 

 

Megnevezés Felszereltség, hiányzó eszköz 

Csoportszoba A csoportszobák felszereltsége a gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelő, folyamatosan bővítettük idén is a 

tárgyi feltételeket. Az óvoda dolgozói vásároltak és 

felajánlottak egy diafilm vetítőt, mert a régi felmondta a 

szolgálatot, és erről nem tudtunk számlát kiállíttatni. A 

gyermekek által használt számítógép szülői felajánlásból 

megújult, a meghibásodott monitor lecserélésre került. 

Felajánlásból kicseréltük a gépbe való videó kártyát is. A kis 

teremben a lambéria cseréjét nádszövettel pótoltuk, amíg 

elkészül a végleges burkolat a felújítás során. Szintén a 

kiscsoportban október elején redőnyt készíttettünk, így már 

minden csoportban hatékonyabban tudunk védekezni a nyári 

nagy meleg és a hűvös téli szél ellen. Nagyobb beruházásokat 

nem végeztettünk, mert a fenntartó egy EU-s pályázatnak 

köszönhetően szinte a teljes épületre kiterjedő korszerűsítésre 

támogatást nyert. Az ezzel összefüggő munkálatok a nyári 

zárva tartás idején előre láthatóan megtörténnek. Ennek során 

az egész épületben a világítótestek és konnektorok, kapcsolók 

lecserélődnek, és álmennyezetben fogják elvezetni a 

vezetékeket. Az időközben elkopott és balesetveszélyessé vált 

műanyag padlózat korszerűbb laminált parkettára lesz cserélve 

és a teljes épület egy tisztító festésen esik át. A bútorzat közül 

is le tudjuk cserélni azokat az elemeket, melyek már 
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elhasználódtak, vagy erősen megkoptak. A napkollektor 

biztosítja majd az egész épületben a világítást. 

Iroda Az irodában használt fénymásoló javításra szorult, a javítást 

időközben megoldottuk. Szükségessé vált a vezetékes telefon 

lecserélése, a meglévő helyett cordless duo készüléket 

vásároltunk. Dolgozói felajánlásból vásároltunk egy 

vércukorszint-mérő készüléket, és feltöltöttük a 

gyógyszerkészletünket. A sok kábel, ami az informatikai 

eszközök működéséhez szükséges, remélhetőleg a felújítás 

során burkolat alá kerül, így megszűnik a balesetveszély. Kettő 

nagyobb méretű alumínium létrát, valamint néhány 

szereléshez, javításhoz szükséges eszközt is beszereztünk: 

fogó, elemlámpa, olfa kés, stb. 

Öltözők A balesetveszélyesen kimozdult függönykarnis javítását 

szakember megoldotta. Itt is cserélődik a padlóburkolat, lesz 

álmennyezet és új világítás. 

Mosdók A WC tartályok mindkét mosdóban javításra kerültek, 

kicseréltük az egészségtelenné vált ülőkéket és a rosszul 

működő csaptelepeket. A nagycsoportos mosdóban a 

térelválasztó függönyök beszerzése, felszerelése még 

folyamatban van. 

Felnőtt WC A csővezeték cseréje a tavalyi leállás ideje alatt megtörtént, így 

a bajok megszűntek. Szerencsére nem volt szükség a járólap 

cseréjére. 

Konyha Az aljzat burkolatának cseréje, a világítás korszerűsítése, a 

csempézet lecserélése és a lefolyó rendszer kiépítése pályázati 

támogatásból valósul meg szintén a nyári felújítási munkálatok 

ideje alatt.  

Udvar A nagycsoportos bejárati ajtón meghibásodott a zárszerkezet, 

sikeresen lecseréltük. A bejárati kapuhoz tartozó kaputelefon 

folytonosan meghibásodik, ennek javítását is a nyári leállás 

idején kívánjuk véglegesen megoldani.  Vásároltunk trambulint 

és két erős futóbiciklit. Sajnos a költségvetésbe betervezett 

udvari játékok javítása, illetve átalakítása elmaradt, mivel a 

kivitelező nem gyártotta le a megrendelt termékeket, de 

szükség lesz a javításra a felülvizsgálat előtt. Remélhetőleg az 

idei költségvetés fedezetet nyújt erre. Idén is megigazították a 

balesetveszélyessé vált térköveket az önkormányzat által 

biztosított közmunkások. Hosszabb távra másféle megoldásban 
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kell gondolkodnunk, mert a csapadék elfolyása okozza a bajt. 

A polip mászóka gumi ütéscsillapító rétegének megigazítását 

még nem sikerült megoldanunk, ahhoz szakember bevonása 

szükséges. A csúszda lábazatának cseréje a nyári 

felülvizsgálatnál esedékessé válik, szakembertől árajánlatot 

kértünk a javításhoz. A kamra tető héjazatának javítása és a 

kerítés fugázásának pótlása szükségessé vált, szülői segítségre 

is számítunk. A beton támfal megsüllyedés és megrepedezés 

miatt balesetveszélyessé vált. Ez a munkavédelmi szemle során 

is megállapítást nyert, változás az óta sem történt. A baleset 

elkerülése érdekében kérem a fenntartó sürgős beavatkozását, 

hiszen ezt a munkálatot saját költségvetésből nem tudjuk 

megoldani,  

 

3. Gyermekközösség fejlődését, fejlesztését segítő pedagógusok, pedagógiai munkát 

segítők: 

Óvodapedagógus, óvodavezető 1 fő Bagóné Toldi Györgyi Katica csoport 

Óvodapedagógus 1 fő Varga Gáborné Süni csoport 

Óvodapedagógus 1 fő Paul Zoltánné (2017.03.01-

ig) 

Katica csoport 

Óvodapedagógus 1 fő Nyéki Andrásné 

(2016.12.23-ig) 

Süni csoport 

Óvodapedagógus 1 fő Aranyos Antalné 

(2017.04.25-től) 

Katica csoport 

Óvodapedagógus 1 fő Muzslai Szilvia Őzike csoport 

Pedagógiai asszisztens 1 fő Gasparekné Füle Henrietta 

(2017.02.14-ig) 

Süni csoport 

Dajka 1 fő Paul Dalma Katica csoport 

Dajka 1 fő Csökmei Annamária Őzike csoport 

Konyhai dolgozó 1 fő Sinkó Zoltánné Tálaló konyha 

Utazó gyógypedagógus 1 fő Karnis Mária Iroda 

Utazó logopédus 1 fő Bende Márta Iroda 
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Az idei nevelési évben 2 fő óvodapedagógus élve a nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazási 

lehetőségével beadta felmondását, egyikük januártól, másikuk március közepétől már nem 

dolgozott. Nyéki Andrásné helyére sikerült felvennünk egy óvodapedagógust, Aranyos Antalnét, 

aki április végétől a nagycsoportban látja el feladatát. Paul Zoltánné helyére a meghirdetett 

állásra még nem érkezett jelentkező. 2017. február 5-én a pedagógiai asszisztens közös 

megegyezéssel felmondott, és a fenntartó engedélyével csak júniusban vehettünk fel egy másik 

személyt. Február 22-től ezt a feladatot ideiglenesen egy közmunkás végezte el.  

A törvényi előírásokkal ellentétben az intézményvezető heti 10 óra helyett 36 órát, helyettese 26 

óra helyett szintén ugyanennyit, illetve a kiscsoportos óvodapedagógus heti 34 órát (plusz ideje 

2 óra) töltöttek a csoportban, minden ellenszolgáltatás nélkül. Ezek után a napi két óra átfedési 

idő szinte már említésre sem érdemes. 

 A következő nevelési évben is problémák előtt állunk, melynek megoldásán kell 

gondolkodnunk: 1 fő óvodapedagógus jelezte, hogy ő szintén élni kíván a nyugdíjaztatás 

lehetőségével, és 2018 márciusában már ő sem tud munkát vállalni. Az országos pedagógushiány 

miatt nem valószínű, hogy helyére bárki jelentkezni fog, így újfent azzal a problémával állunk 

majd szemben, hogy csoportonként 1-1 óvodapedagógus foglalkozik majd a gyermekekkel. 

Hosszú távon ez nem megvalósítható, így köztes megoldásként felmerül annak lehetősége, hogy 

pedagógiai asszisztenseket kell biztosítanunk a meglévő óvodapedagógusok mellé. 

Természetesen ez a megoldás nem teljes mértékben törvényes, de a működéshez elengedhetetlen 

a személyi feltételek biztosítása. A harmadik dajka foglalkoztatására is szükség lesz, mert a 

jegyző által 2017.06.18-án jelzett szülői igénybejelentés előrevetíti a hosszabb nyitva tartás 

szükségszerűségét. A gyermekek száma az alapító okiratban engedélyezett maximumra 

emelkedett. A megnövelt nyitva tartás kidolgozása folyamatban van, és az erről szóló döntés a 

következő nevelési év elejéig megtörténik. 

A nyári szünidő alatt egy gimnáziumot végző diák nálunk tölti majd 30 órás közösségi 

szolgálatát. 

4. Pedagógus továbbképzés: 

Az óvodapedagógusok koruknál fogva mentesülnek a továbbképzés alól, de úgy gondoltuk, 

szükség van az új ismeretek elsajátítására a szakmai munkánk eredményesebb végzése, és a 

törvényi változások miatt, valamint a megújulás érdekében. Kihasználtuk a POK (Pedagógiai 

Oktatási Központ) szervezésében tartott ingyenes továbbképzéseket, valamint a munkaidőn kívül 

szervezett előadásokat. Szrnka Anna tanfelügyelőt két alkalommal kértük fel segítségnyújtásra, 

szaktanácsadásra, aki szerint a pedagógiai programunkat ismét át kell dolgoznunk, és szükség 

lesz az önértékelési szempontrendszerünk leegyszerűsítésére, a hatékonyabb munkavégzés 

érdekében. Ezt a nyár folyamán, a következő nevelési év megkezdése előtt mindenképpen el kell 

végeznünk. 
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megnevezés időpont helyszín résztvevő(k) 

Óvodavezetők fóruma 2016. 09.07. 14h. Dorog 

Zrínyi Ó. 

Bagóné Toldi Györgyi 

Vezetői konferencia 2016.10.07.14h. Esztergom 

PPKE 

Bagóné Toldi Györgyi 

Pedagógiai Napok 2016.10.25. 14h. Tatabánya Bagóné Toldi Györgyi 

Gyermekvédelmi fórum 2016.10.26. 10h Esztergom Bagóné Toldi Györgyi 

Felzárkóztatás, differenciálás 2016. 10.27. 14h Dorog 

Zrínyi Ó. 

Muzslai Szilvia, Paul 

Zoltánné, Bagóné Toldi 

Györgyi 

„Jó kezdet fél siker” 2016.11.30.13h Budapest, 

TIT 

Bagóné Toldi Györgyi 

Bemutató foglalkozás 2016.12.07. 9h Dorog 

Zrínyi Ó. 

óvodapedagógusok 

Önértékelés 2017. 01.31. 9h Tatabánya Bagóné Toldi Györgyi 

Vezetői dokumentációk 

készítése 

2017.03.08.16h Óvodánk Szrnka Anna, Bagóné 

Toldi Györgyi 

Óvodavezetői értekezlet 2017.05.29. 10h Nyergesújf. 

Ped. 

Szaksz. 

Bagóné Toldi Györgyi 

Óvodai-bölcsődei 

elhelyezésről 

2017.06.12.13h Sárisáp 

Óvoda 

Bagóné Toldi Györgyi 

 

5. Szakhatósági ellenőrzések: 

A Tatabányai Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Finta Lajos 

vezetésével 2016.11.09-én ellenőrzést tartott a tálalókonyhában. Mindennel maximálisan meg 

voltak elégedve, semmi ellen nem tettek kifogást. Megemlítettem, hogy a konyha egyes elemei 

is szerepelnek a felújítás listáján: a konyhakő és csempézet cseréje, valamint a világítás 

korszerűsítése. Elkészülve ez is emelni fog a munkahely színvonalán. 

A NÉBIH általános ellenőrzésre 2017. 03. 03-ra bejelentkezett, de a vizsgálat számunkra 

ismeretlen ok miatt elmaradt. 
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6. Pályázatok, támogatások, tehetséggondozás, szabadidős tevékenység: 

Úszás, vízhez szoktatás Ebben az évben is finanszírozta a fenntartó a 

nagycsoportos gyermekek vízhez szoktatását. Az 

úszás alapjainak elsajátításán 15 alkalommal 

vettek részt a gyermekek, február 7-től keddi 

napokon. A nagy létszám miatt idén is váltásban 

vehették igénybe ezt a szolgáltatást a nagyok, így 

minden gyermekre hétszer került sor. A 

gyermekek utaztatásával együtt az óvoda 

biztosította ehhez az anyagi feltételeket saját 

költségvetéséből. 

CeMBeton vállalat  Éltünk az általuk felkínált ingyenes lehetőséggel, 

így az óvoda 20 mesekönyvet és 7 másolható 

kifestő füzetet nyert, melyet 2017. szeptember 

első hetén szállítanak ki. 

Palánta Sorsfordító Alapítvány Szintén anyagi ráfordítás nélkül kaptak a ballagó 

nagycsoportosaink egy-egy kifestő újságot, 

valamint zenei CD-t.  

Egyszervolt Alapítvány Meghirdetett egy 4 mesekönyvből, 1 

társasjátékból, 2 puzzle-ből és 1 kártyajátékból 

álló ajándékcsomagot annak fejében, hogy az 

óvoda röviden mutatkozzon be. Sajnos olyan 

nagy volt az igény, hogy nem sikerült mindenkin 

segíteni – többek között mi is kiestünk a rostán. 

„Globális felmelegedésről” szóló 

megyei pályázat   

A három gyermek által benyújtott pályaműveket 

oklevéllel jutalmazták. 

Holcim a Cementgyári Mikrotérség 

Fejlesztéséért 

2017.03.28-án benyújtott pályázaton idén a 

tavalyival ellentétben sikerrel jártunk, és 980 ezer 

forintot nyertünk kül- és beltéri mozgásfejlesztő 

játékok beszerzésére. A megtisztelő díjat 

2017.06.09-én vettük át, és már meg is rendeltük 

a játékeszközöket a kiválasztott cégnél. Olyan sok 

kedvezményben részesültünk, hogy még két 

másik, szintén mozgásfejlesztő készlet is belefért 

a Holcim által nyújtott pénzkeretbe. 

Óvoda felújítása, korszerűsítése Az önkormányzat 2016 nyarán pályázott óvodai 

eszközökre, felújításra, korszerűsítésre, melynek 

köszönhetően közel 20 millió forint EU-s 

támogatás kaptunk. Ebből a keretből többek 
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között világítás-korszerűsítésre, padlózat 

cseréjére, tisztító festésre, konyha felújítására is 

telik, de a teljes korszerűsítésre nincsen 

rálátásunk. 

 

Az óvoda honlapjának működtetését a költségvetésbe beterveztük, a folyamatos 

információközlés idén kissé akadozott, mert nem volt rá elegendő időnk. A következő nevelési 

évben nagyobb gondot fordítunk rá. A legfontosabb információkhoz így is hozzájutottak az 

érdeklődők. 

Hittanoktatáson idén is részt vehettek az érdeklődő nagycsoportosok, akiknek a tanítását Bakonyi 

Loretta tanár vállalta el. Örömmel tapasztaljuk, hogy már hagyománnyá válik ez a lehetőség, és 

gyermekeink szívesen vesznek részt a foglalkozásokon. 

 

7. Óvodánk kiemelt nevelési feladatainak megvalósulása a 2016/2017. nevelési évben: 

Az év elején megfogalmazott feladataink közül kiemelten kezeltük az egészséges életmódra 

nevelést és az anyanyelv fontosságának kihangsúlyozását. A helyi pedagógiai program és a 

SzMSz módosítását elkészítettük, amikor a képviselőtestület szeptember végén megszavazta a 

csoportlétszámot, a személyi- és működési feltételeket. A szakértő megállapítása alapján a 

pedagógiai programunk további módosításra, illetve kiegészítésre szorul, melyet a következő 

nevelési év megkezdése előtt el kell készítenünk. 

Szakmai munka, projektnapok, rendezvények: 

Az idei nevelési évben a korábban újdonságként bevezetett tevékenységeket folytattuk munkánk 

változatosabbá és tartalmasabbá tétele érdekében. A jövőben ezeket az új rendezvényeket 

hagyománnyá kívánjuk továbbfejleszteni a tavalyi újdonságokkal együtt. 

 

anyaga helye időpont felelőse résztvevői 

Tanévnyitó 

nevelési 

értekezlet: 

SZMSZ, éves 

munkaterv, 

házirend, 

munkaköri 

leírások, 

együttműködési 

megállapodások 

óvoda 2016. 

09.02. 

Bagóné T. Györgyi óvoda dolgozói, 

SZMK, partnerek 
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elkészítése, 

felülvizsgálata 

Szakmai 

megbeszélés a 

Családsegítő- és 

gyermekjóléti 

szolgálattal 

Műv. Ház 2016.09.05. Csillag Erika 

Bagóné T. Györgyi 

Csillag Erika 

Bagóné T. Györgyi 

családsegítő 

munkatársai 

Védőnővel 

kapcsolatfelvétel

, együttműködés 

megbeszélése 

óvoda 2016. 

09.08. 

Krötzer Katalin 

Bagóné T. Györgyi  

Krötzer Katalin 

Bagóné T. Györgyi 

Szüreti 

felvonulás 

faluszintű 2016.09.10. Paul Zoltánné 

Bagóné T. Györgyi 

nagycsoportos 

gyermekek és 

dolgozók 

Iskolakötelesek 

felmérése a 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

által 

óvoda 2016.09.12. Szabóné Molnár 

Etelka, Bagóné 

Toldi Györgyi 

Szabóné Molnár 

Etelka, Bagóné Toldi 

Györgyi 

nagycsoportosok  

Összevont szülői 

értekezlet 

óvoda 2016.09.14. óvodapedagógusok óvodapedagógusok, 

szülők,  

Munkatársi 

értekezlet  

óvoda 2016.09.23. Bagóné T. Györgyi óvoda dolgozói 

Híd Központ 

által szervezett 

megbeszélés 

óvoda 2016.10.04. Veszpréminé K. T. 

Bagóné T. Gy. 

Veszpréminé K. T. és 

munkatársa, Bagóné 

T. Gy  

Állatok napja  Farkas 

Malvin 

családja 

2016.10.10. csoportos óvónők 

Kiss Anita 

gyermekek, 

óvodapedagógusok, 

szülők, Malvinka 

anyukája  

Október 23-i 

megemlékezés 

faluszintű 

Műv. Ház 

2016.10.20. iskola pedagógusai 

Bagóné T. Györgyi 

Paul Zoltánné  

óvodás és iskolás 

gyermekek, szülők, 

iskola és óvoda 

pedagógusai 
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Szülői értekezlet  óvoda 2016.11.02. Bagóné T. Györgyi nagyok szülei, 

Szabóné Molnár 

Etelka, Bagóné 

Munkadélután 1. óvoda 2016.11.03. Bagóné T. Györgyi szülők, óvoda 

dolgozói 

Szakmaközi 

megbeszélés 

Műv. ház 2016.11.08. Csillag Erika 

Bagóné T. Györgyi 

Csillag Erika és 

munkatársai, Bagóné 

T. Györgyi 

Pedagógiai 

Szakszolgálattal 

esetmegbeszélés 

óvoda 2016.11.09. Pivók Krisztina 

Bagóné T. Györgyi 

Pivók Krisztina 

Bagóné T. Györgyi 

Márton-napi 

felvonulás  

óvoda, 

Kossuth L. 

utca 

2016.11.11. Varga Gáborné 

Bagóné T. Györgyi 

óvoda dolgozói, 

szülők, gyermekek, 

érdeklődők 

Munkadélután 2. óvoda 2016.11.28. Bagóné T. Györgyi szülők, óvoda 

dolgozói 

Mikulás óvoda 2016.12.05. óvodapedagógusok 

és Szabó Gábor 

óvoda dolgozói, 

gyermekek, szülők, 

Szabó Gábor 

Adventi vásár  kultúrház 2016.12.05. 

5 napig 

Bagóné T. Györgyi 

Molnárné Bécsi 

Margit 

Bagóné T. Györgyi 

Varga Gáborné, 

Karitász vezetője, 

szülők 

Karácsonyvárás óvoda 2016.12.15. Paul Zoltánné 

Bagóné T. Györgyi  

óvoda dolgozói, 

gyermekek 

Falukarácsony faluszintű 

Műv. ház 

2016.12.18. Paul Zoltánné 

Bagóné T. Györgyi 

nagycsoport 

dolgozói és 

gyermekei 

Tatabányai 

Szakértői 

Bizottsággal 

esetmegbeszélés 

óvoda 2017.01.03. Bagóné T. Györgyi Bagóné T. Györgyi 

Mesekultúra 

napja  

óvoda 2017.01.27. Paul Zoltánné óvoda dolgozói és 

gyermekei 
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Esetmegbeszélés óvoda 2017.01.30. Kuckó munkatársai 

Bagóné T. Györgyi 

Kuckó munkatársai 

Bagóné T. Györgyi, 

Ivancsó család 

„Sicc” előadás óvoda 2017.01.30. Kemény Henrik 

bábcsoport, 

Bagóné T. Györgyi 

óvoda gyermekei, és 

dolgozói, bábcsoport 

Fejtetvesség 

miatti 

szűrővizsgálat 

óvoda 2017.02.08. Krötzer Katalin, 

Bagóné T. Györgyi 

védőnő, óvoda 

gyermekei 

Rendkívüli 

munkatársi 

értekezlet 

óvoda 2017.02.13. Bagóné T. Györgyi óvoda dolgozói 

Farsangi bál Műv. ház 2017.02.18. Bagóné T. Györgyi óvoda dolgozói, 

szülők, gyermekek 

Szakmaközi 

megbeszélés 

Műv. ház 2017.02.20. Csillag Erika 

Bagóné T. Györgyi 

Csillag Erika, Kuckó 

munkatársai, Bagóné 

T. Györgyi, 

Farsang farka, 

kiszeégetés 

óvoda és 

udvara 

2017.03.01. Bagóné T. Györgyi óvoda dolgozói, 

gyermekek 

Féléves nevelési 

értekezlet 

óvoda 2017.03.09. Bagóné T. Györgyi óvodapedagógusok 

Márc. 15 ünnepe óvoda 2017.03.13. Muzslai Szilvia óvoda dolgozói, 

gyermekek 

Esetmegbeszélés Műv. ház 2017.03.13. Bagóné T. Györgyi Kuckó munkatársai, 

Bagóné T. Györgyi, 

Március 15-i 

ünnepi 

megemlékezés 

faluszintű 2017.03.14. Paul Zoltánné Paul Zoltánné 

Bagóné T. Györgyi 

nagycsoportos 

gyermekek 

Víz világnapja  vízlelő 

helyek 

2017.03.21. csoportos óvónők óvodapedagógusok, 

gyermekek 

Adatszolgáltatás 

a Nyergesújfalui 

Rendőrőrsnek 

Nyergesújf. 

Rendőrőrs 

2017.04.05. Zsírosné Kovács 

Mónika, Bagóné  

óvodapedagógusok 
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Magyar költészet 

napja  

óvoda 

nagycsoport 

2017.04.12. Bagóné T. Györgyi óvoda dolgozói, 

gyermekek 

Nyuszi várás óvodaudvar 2017.04.14. óvodapedagógusok óvodapedagógusok, 

gyermekek 

„Óvoda 

kóstolgató”, 

beiratkozás 

óvoda és 

udvara 

2017.04.19. 

5 nap 

Bagóné T. Györgyi 

óvoda dolgozói 

óvoda dolgozói, 

gyermekek, szülők, 

leendő szülők és 

gyermekeik 

Föld napi 

virágültetés 

óvoda 

udvara 

2017.04.21. Muzslai Szilvia óvoda dolgozói, 

szülők, gyermekek 

Szakmaközi 

megbeszélés 

Műv. Ház 2017.04.24. Csillag Erika 

Bagóné T. Györgyi 

Kuckó munkatársai, 

Bagóné T. Györgyi, 

Esetmegbeszélés 

a Ped. 

Szakszolgálattal 

óvoda 2017.04.27. Komeiner Ildikó 

Bagóné T. Györgyi 

Komeiner Ildikó 

Bagóné T. Györgyi 

Májusfa állítása  óvoda 

udvara 

2017.04.28. Sinkó Zoltánné óvoda dolgozói, 

gyermekek 

Anyák napja óvoda 2017.05.04. 

3 délután 

óvodapedagógusok óvoda dolgozói, 

szülők, gyermekek 

Madarak, fák 

napján 

kirándulás  

óvoda 

környéke 

2017.05.10. Bagóné T. Györgyi nagycsoportos 

gyermekek és 

pedagógusok, szülők 

Nagycsoportosok 

kirándulása 

Budapest 

Állatkert 

2017.05.16. Bagóné T. Györgyi  nagycsoportos 

gyermekek, óvoda 

dolgozói, szülők 

„Bogárháton” 

előadás 

Műv. ház 2017.05.17. Malagurszkiné 

Bagóné T. Györgyi 

előadó, 

nagycsoportos 

gyermekek, 

pedagógusok 

Koncert óvoda 2017.05.18. Bagóné T. Györgyi 

zeneiskola tanárai 

zeneiskola tanárai, 

óvoda dolgozói, 

gyermekek 

Fogászati szűrés óvoda 2017.05.23. fogorvos, Bagóné óvoda gyermekei, 

fogorvos 
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Szakmaközi 

megbeszélés 

Lábatlan, 

KUCKÓ 

2017.05.23. Csillag Erika 

Bagóné T. Györgyi 

Kuckó munkatársai, 

óvodavezetők 

Gyereknap  óvoda 

udvara 

2017.05.26. Bagóné T. Györgyi  óvoda dolgozói, 

szülők, gyermekek  

Vezetői 

értekezlet 

Nyergesújf. 

Ped. 

Szakszolg. 

2017.05.29. Galba Katalin 

Bagóné T. Györgyi 

Ped. Szaksz. 

munkatársai, 

óvodavezetők 

Évzáró, nagyok 

búcsúztatása 

óvoda 2017.06.02. Bagóné T. Györgyi 

óvodapedagógusok 

óvoda dolgozói, 

szülők, gyermekek, 

meghívottak 

Családi nap Műv. ház 2017.06.09. Bagóné T. Györgyi Kisteleki Zoltán, 

Dudó bohóc, Kalap 

Jakab társulat, 

vattacukros, óvoda 

dolgozói, gyermekei, 

szülők, érdeklődők 

Holcim díjátadó Dunaalmás, 

Lovarda 

2017.06.09. Szeles Viktor 

Bagóné T. Györgyi 

Varga Gáborné 

Bagóné T. Györgyi 

Tanévzáró 

nevelési 

értekezlet 

óvoda 2017.06.12. Bagóné T. Györgyi óvodapedagógusok 

Iskolalátogatás iskola 2017.06.13. Várvölgyi Mónika 

Bagóné T. Györgyi 

Aranyos Antalné 

iskolába menő 

gyermekek 

Tanúkihallgatás 

a Nyergesi 

Rendőrőrsön 

Nyergesújf. 

Rendőrőrs 

2017.06.29. Zsírosné Kovács 

Mónika, Varga 

Gáborné, Bagóné 

T. Györgyi 

Zsírosné Kovács 

Mónika, Varga 

Gáborné, Bagóné T. 

Györgyi 

Nyílt napok óvoda és 

udvara 

az év 

közben 

folyamatos 

óvodapedagógusok óvodapedagógusok, 

szülők 

Falunap focipálya 2017.  ? nagycsoport 

dolgozói 

nagycsoportos 

gyermekek, 

dolgozók 

 

8. Kapcsolatok: 
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Pedagógiai Programunk egyik fontos feladata a kapcsolatteremtés, az együttműködő kapcsolat 

ápolása. Az idei nevelési évben is erősíteni és kiszélesíteni kívántuk ezt a tevékenységet. Úgy 

érzem, ez az igyekvésünk idén is sikerrel zárult. 

 
Család Munkánkat a szülők igényei, elvárásai és lehetőségeink alapján 

végeztük. A hagyományos formákon túl (szülői értekezlet, fogadó 

óra, nyílt napok, napi beszélgetések) a tavaly bevezetett találkozási 

lehetőségeket kínáltuk fel: családi kirándulások, munkadélutánok 

szervezésével újra bekapcsolódhattak mindennapjainkba. A közös 

játékra, kirándulásra, sportolásra invitálás, az ünnepi előkészületekbe 

való fokozott bevonás, a meghívók készítése, a hagyománnyá vált 

családi napon való részvétel a köztünk lévő kapcsolatot erősítette. Az 

anyás beszoktatás lehetőségével többen éltek, és az idén nagyobb 

érdeklődést mutattak a leendő szülők az óvodakóstolgató program 

iránt. Több szülő kért tanácsot, vagy igényelt esetmegbeszélést 

gyermekével kapcsolatban. 

SZMK A Szülői Munkaközösség ebben a nevelési évben szintén aktív 

partnernek bizonyult. Folyamatos szervező munkával biztosították a 

gyermekek uszodai kíséretét, mely számunkra nagy segítséget 

jelentett. Támogatást kaptunk a Márton-napi libás felvonulás 

előkészítésében, az Adventi vásár lebonyolításában, gyermekek 

farsangi báljának megszervezésében. A munkadélutánokon ötletekkel 

is segítettek bennünket, a föld és fák napjának sikeressége, a nyuszi-

várás, a gyereknap és a budapesti állatkerti kirándulás mind az ő 

segítségük révén jött létre. Az esetmegbeszélések is erősítették a 

pedagógusok és szülők közötti információáramlást. Szülőtársaikat jól 

motiválták a különböző együttműködés során, s ezzel 

nevelőmunkánkat tartalmasabbá, sikeresebbé tették. 

Iskola Óvoda-iskola közös programjai: 

- Elsősök iskolába kísérésére, beilleszkedésének segítésére idén az 

iskola nem tartott igényt  

- Október 23-i megemlékezésre kaptunk meghívást 
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- Márton-napi libás felvonulásra invitáltuk az iskolásokat is – idén 

sem kívántak velünk ünnepelni 

- iskola igazgatójával folyamatos kapcsolatban voltunk  

- iskolalátogatásra mentünk a leendő elsősökkel, és ott ismerkedtünk 

meg a tanulás rejtelmeivel  

- a tanító néni személyéről a KLIKK még nem adott felvilágosítást, 

így sem a szülők, sem a tantestület nem ismeretes a személye 

A folyamatos információ átadás, tájékoztatás 

Védőnő 

 

 

 

 

A védőnő viszonylagos rendszerességgel végezte szűrővizsgálatait, 

kérésre egyéb időpontokat is beiktatott. Idén többször fejtetvességgel 

küzdöttek a családok, mindenkit elláttunk tanácsokkal, 

óvintézkedéseket tettünk. Gyermekeink státuszvizsgálatát a 

háziorvos remélhetőleg a rendelőben folyamatosan végzi. Egy 

alkalommal kihívtuk a doktor urat egy olyan gyermekhez, aki lassú 

pulzussal, mély álomba zuhanással megijesztett bennünket. A 

doktorúr pofozgatással magához térítette, egyéb ellátást nem tartott 

szükségesnek. Egy gyermekorvos telefonos tanácsára vettük meg a 

vércukorszint mérő készüléket. Később megtudtuk, hogy a gyermek 

nagymamája súlyos cukorbeteg, így előfordulhat, hogy a kisgyermek 

örökölte a betegséget.  

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Ebben az évben is igénybe vettük a szakszolgálat szolgáltatásait. 

Három újabb gyermeket küldtünk szakértői vizsgálatra, de egyikük 

ügye még mindig csak folyamatban van, nem érkezett tőlük végleges 

szakvélemény. A másik két gyermeket továbbküldték szakértői 

vizsgálatra, melyről már megkaptuk a szakvéleményt. A logopédus 

eredményes munkájának köszönhetően csak néhány gyermek szorul 

további fejlesztésre a hét közül. Ígéretet kaptunk arra, hogy a 

következő nevelési évben már a három éves korú gyermekeken is 

elvégzik a szűrővizsgálatot. 

Gyermekjóléti 

Szolgálat  

Kapcsolattartásunkat a folyamatos együttműködés jellemezte. 

Sorozatos esetmegbeszéléseken információt cseréltünk a 

gyermekekkel kapcsolatban, esetjelentésekben kikértük 

szakvéleményüket, segítségüket. Segítséget kértünk és adtunk 
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családok problémáinak feltárásában, a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítása 

érdekében. Sajnos csak ritkán kaptunk írásos visszajelzéseket a 

gyermekek ügyének intézéséről. 

Nyergesújfalui 

Rendőrőrs 

Egy család esetében kérték ki az óvodapedagógusok írásos 

szakvéleményét, és a szülők feljelentése ügyében meghallgatásra 

idézték be a vezetőt és a helyettesét.  

Polgármesteri 

Hivatal 

Működéssel kapcsolatos problémáinkat többnyire megoldotta, 

adminisztratív tevékenységeinket segítette. Közmunkások 

biztosításával az óvoda környékét és udvarát alkalmanként rendben 

tartotta. Egy állandó közmunkás biztosításával a hiányzó dajkai 

munkát sikerült megvalósítaniuk. Nyertes pályázattal sikerül javítani 

a működési feltételeinken, az óvoda gyakorlatilag a nyári 

karbantartási idő alatt teljesen fel lesz újítva. A munkálatok 

ütemezése még folyamatban van, a tényleges felújításról még konkrét 

megerősítést nem kaptunk. 

Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján 

kijelenthetjük, hogy az idei évben nagyon kevés segítséget 

nyújtottak, a kapcsolattartás egyoldalúnak mondható, ezért a 

következő évben nem tervezünk közös rendezvényeket. Az esetleges 

együttműködéstől továbbra sem zárkózunk el, hiszen a programunk 

egyik kiemelt pontja a családokkal való együttműködés, és a 

családsegítés. Tapasztalataink szerint ez közvetlenül jobban 

megvalósul, hiszen nem kért még senki a kisebbségi önkormányzaton 

keresztül segítséget tőlünk.  

Művelődési Ház Az igazgatónak köszönhetően részt vehettünk kiállításon, élményhez 

és sokoldalú ismeretekhez juttatta gyermekeinket egy érdekes 

„Bogárháton” című interaktív előadás megszervezésével, valamint 

biztosította számunkra saját rendezvényeink megtartásához a 

helyszínt. 

Szabolcsi Bence 

Zeneiskola 

A Zeneiskolával az elmúlt nevelési évben együttműködési 

megállapodást kötöttünk, melynek köszönhetően gyermekeink két 

alkalommal ismerkedhettek hangszerekkel, és igazi 
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koncertelőadások megtartásával szereplői lehettünk modern és 

klasszikus zeneműveknek. 

Más óvodák Részt vehettünk továbbképzésen, folyamatosan közvetítettük egymás 

között az új információkat munkánk törvényes és eredményes 

működése érdekében. Szaktanácsadó segítette munkánkat az 

adminisztráció elkészítése során. 

 

9. Pedagógiai programunkhoz kapcsolódó mérések megvalósulása 

Év végén a gyermekek mérését elvégeztük. Az eredmények tükrében láthatóvá válnak a jövő 

évre vonatkozó kiemelt feladatok.   

Tisztelt Képviselőtestület! Kérem a beszámolóm megvitatás utáni elfogadását. 

 

 

Bajót, 2017. 06. 20. 

                             Bagóné Toldi Györgyi 
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