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1. BEVEZETŐ 
 

Visszatekintés: 

 

2021. július 1.-től vezetem az óvodát. Nem hivatalosan, munkásságom június 27.-én vasárnap 

a gyereknapon kezdődött, majd másnap reggel az óvodában csőtörés miatt folytatódott. Állt a 

víz 15 cm magasan, ázott minden. Az előző évben megbízott óvodavezető kórházban volt, az 

óvodában a dajka, valamint a konyhás néni tartották a frontot. Hívtak, hogy menjek, mert 

szükség van rám. Hárman mentettük, ami menthető volt, így a szervezési feladatokkal kezdtem 

meg a teendőimet. Köszönetet szeretnék mondani Polgármester asszonynak, hogy segített és 

támogatott minket, elrendelte az óvoda bezárását, mivel gyermekeket nem tudtunk ebben a 

helyzetben fogadni. A falakat szárítani kellett, reggeltől estig mentek a ventilátorok. A felázott 

parketták felszedése, pótlása, helyre állítása kezdődött. Miután a helyreállítási munkák 

befejeződtek, újra kinyithatott óvodánk, mindenki nagy örömére. A nyári időszak nyugalmas 

volt, ismerkedésre, tapasztalatok cseréjére, valamint a helyi szokások, igények ismeretével telt 

számomra.  

A nyári időszakban jóval kevesebb gyermek járt óvodába, a nyári nyitva-tartásunk 7:00-15:00 

óra volt. 

Ezen időszakban 4 fő dolgozott az óvodában:1 fő óvodavezető,1 fő nyugdíjas megbízott 

óvodapedagógus, 5 órában, 1 fő óvodai dajka és 1 fő konyhai kisegítő. 

A nevelési év kezdésekor pedig csatlakozott hozzánk még 1 fő nyugdíjas óvodapedagógus, 6,5 

órában. 

A 2 üres óvodapedagógusi álláshely folyamatosan hirdetve van. Jelentkező a nevelési év elején, 

majd év közben sem volt. 

A nevelési év kezdetekor a tennivalók sűrűsödtek. Nyár elején elkészült Pedagógiai Programot, 

a Szervezeti és Működési Szabályzatot ismét át kellett írni. 2021.09.10.-én intézményünk Mini 

Bölcsődével bővült, így Többcélú Intézmény lettünk.  

A Mini Bölcsőde elindulása előtt el kellett készítenem a működéshez elengedhetetlen 

dokumentumok sokaságát, Bölcsődei Szakmai Programot, újra kellett írni az SzMSz-t, a 

Pedagógiai Programot kibővíteni, új Házirendet írni, valamint jó pár olyan dokumentumot, és 

nyomtatványt elkészíteni, melyek nélkül nem tudtunk volna elindulni. A dokumentumokat 

elkészítettem, szakmai ellenőrzésen átmentek, minden tökéletesre sikerült. A bölcsőde jövőbeli 
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dolgozói már akkor megvoltak, mielőtt én elkezdtem itt dolgozni, így már csak a hivatalos 

engedélyekre kellett várnunk, hogy megnyithassuk Mini Bölcsődénk. 

2. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK 
 

Intézményünk épülete kibővült:  

Az óvodánk 2 csoportszobával, két gyermekmosdóval, egy öltözővel, egy táláló konyhával és 

egy nagy füves, új, modern, udvari játékokkal felszerelt udvarral működik. Jelenleg 1 

csoportunk van, nincs annyi gyermek, valamint a felnőtt ellátottság sem lenne biztosított. 

A meglévő óvoda épületéhez hozzáépült Mini Bölcsődénk épületében megtalálható egy 

Közlekedő, Akadálymentes Mosdóval, egy Gyermek öltöző, egy Csoportszoba, egy Bölcsőde 

Wc (dolgozóknak), Öltözővel, valamint egy Gyermek fürdető. Az udvar füvesítve lett, jelenleg 

egy homokozó, egy műanyag babaház, egy műanyag mászóka csúszdával, egy fa pad asztallal, 

valamint több kisebb mozgást segítő játék található. 

Az épületet szép, esztétikus, szinte minden újszerű. 

Az udvar füves területeivel mozgásfejlesztő játékaival elegendő mozgásteret biztosít a 

gyermekeknek. Igényes, esztétikus, és sokféle tevékenységre biztosít teret, amit pár éve a 

fenntartó, Dömös Község Önkormányzata, a Magyar Falu program pályázatával nyert az óvoda 

részére. Ezekkel az új mozgásos játékokkal a gyerekek környezete biztonságos, minden igényt 

kielégítő. Ami hiányzik: 

Szeretnénk árnyékolókat, mind az Óvoda udvarára, mind a Bölcsőde részre. Sajnos a 

nyári időszakban tűzi a nap az udvart, árnyékot az egyetlen hársfa ad, ami erre a nagy 

területre nagyon elenyésző. Az udvar árnyékolása több területen nagyon fontos lenne. 

3. TÁRGYI FELTÉTELEK 
 

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.  

 Jelenlegi gyermeklétszámunk 27 fő,  

 Gyermekek öltözője megfelelő. 

 Melegítő konyha, mosogató felújítva, minden igényt kielégít. Előírásnak megfelelő. 
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 Udvari homokozó csoportonként 1 az előírás szerint. Nekünk az egy csoportra 2 

homokozó is jut. 

 Nevelői szobánk nincs, az iroda elég szűkös, és az új Bölcsőde épületében sincsen 

rakodási lehetőség, sajnos. Kialakításra sincs lehetőségünk.  

 A tárolásra kevés a szekrény, készül egy tároló szekrény, de még sajnos nincs kész 

A hiányosságok ettől függetlenül nem befolyásolják a minőségi munkát.  

Intézményünk berendezései megfelelőek. A játékellátottság is minden igényt kielégít, 

természetesen a játékokat folyamatosan cserélni kell, frissíteni szükséges, amire oda is 

figyelünk. A tevékenységekhez minden eszköz, alapanyag megtalálható, vagy beszerezhető a 

költségvetésben meghatározott kereteken belül.  

Ebben az évben nagy beruházások nem történtek, próbáltunk költséghatékonyan működni, ami 

szerintem sikerült is. Sajnos az egyik bejárati ajtó teljesen használhatatlan lett, újat kellett 

csináltatni, így ez egy be nem tervezett nagyobb összegű kiadást jelentett az Önkormányzatnak.  

 

Karácsonyra az Önkormányzat biztosította gyermekeink járműparkjának frissítését, így 2 db 

Bobo Car-t, 2 db Spartan rollert, valamint YVelo márkájú 2 az 1-ben futóbiciklit tudtunk 

vásárolni, 100.000 Forint értékben. Hálásan köszönjük! 

Köszönjük a Dömösi Önkormányzat egész éves 

 támogató és együttműködő munkáját! 

 

A Dömösi Óvodásokért Alapítvány is segítette munkánkat. Szeptemberben egy jótékonysági 

koncertet szerveztek, melynek bevételével az óvodánkat támogatták. 124.350.- forint gyűlt 

össze. Ősszel vettünk 30 darab gyermek esőkabátot, és 5 db felnőtt esőkabátot, Szivacs 

játszószőnyeget, egy Babakonyhát, hozzávaló felszerelésekkel. A járműpark fejlesztéséhez is 

hozzájárultak, 2 db futóbiciklivel, valamint egy takarítógépet is vásároltak, megkönnyítve és 

meggyorsítva a hatékony takarítást.  

Hálásan köszönjük az  

Alapítvány támogatását is! 
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4. HUMÁN ERŐFORRÁS ALAKULÁSA 
 

ÓVODÁBAN: 

Óvodapedagógusok száma 3 fő,  

ebből intézményvezető   1 fő, 

ebből nyugdíjasként foglalkoztatott: 2 fő (A közigálláson a fenntartó, Dömös Község 

Önkormányzata folyamatosan kiírja az álláspályázatot óvodapedagógus állásra. Sajnos eddig 

sikertelenül, de reménykedünk a legjobbakban.) 

Óvodai dajka: 1 fő szakképzett dajkaminősítéssel 

Konyhai kisegítő: 1 fő érettségivel rendelkezik. 

Sajnos országosan is sok óvodapedagógus hiányzik a rendszerből. A szakma elöregedett, a 

frissdiplomás óvónők pedig nem akarnak ebben a szakmában elhelyezkedni. Mind anyagi, 

mind erkölcsi megfontolásból. Akik még ezen a pályán vannak, ők hivatástudatból, és a 

gyermek iránti szeretetből vannak még a pályán. Így a jövőben egyre nagyobb gondot fog 

okozni a szakember pótlása. Igyekszünk olyan környezetet, munkamorált, pozitív hangulatot 

teremteni, hogy vonzó legyen óvodánk a környékbeli családoknak, szülőknek, gyerekeknek 

és a dolgozóknak is. Hosszú távú tervem, hogy megtaláljuk azokat az óvónőket, akikkel két 

csoportos óvodává fejleszthetjük intézményünket. 

1 gyógypedagógus végzi a logopédiai foglalkozásokat a nagycsoportos gyerekeknek, heti egy 

alkalommal, 1 órában. Ő a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

munkatársa. 

1 fejlesztőpedagógus, megbízási szerződéssel látja el az SNI-s kisfiú fejlesztését, heti 3x1 

órában. 

1 óvodai-iskolai szociális munkatárs: a HÍD- Esztergomi Gyermekjóléti Központ szervezi ki 

óvodánkba, januárig hetente egy délelőttöt töltött nálunk, majd terhesség miatt elbúcsúztunk 

tőle. 

A folyamatosan meghirdetett óvodapedagógusi állásra májusban egy hölgy jelentkezett. Június 

1.-vel kezdett nálunk Nagy Anna, utolsó éves óvodapedagógus, aki a napokban fog 

államvizsgázni. Jelenleg pedagógiai asszisztensként foglalkoztatjuk, augusztus 31.-ig  

próbaidejét tölti, 8 órás munkaidőben van. Reméljük a legjobbakat. 
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A másik üres álláshely is betöltésre kerül, 2022. augusztus 22.-i kezdéssel,  sok év után 

visszajön óvodapedagógusként hozzánk Dr. Sarkantyuné Zsoldos Edit, akit nagy szeretettel 

várunk. Így már talán megoldódni látszik, óvodánk aktív dolgozóinak létszáma. 

 

MINI BÖLCSŐDÉBEN indulásától: 

Kisgyermekgondozó: 1 fő (pályakezdő) 

Bölcsődei dajka: 1 fő (pályakezdő) 

1 fő (megbízott nyugdíjazott kisgyermeknevelő), aki az új dolgozók szakmai betanulását segíti. 

Az intézmény reggel 6.30 órától – 16.30 óráig van nyitva. 

 

5. GYERMEKLÉTSZÁM ALAKULÁSA: 
 

Az óvodai férőhely száma az Alapító Okirat szerint 50 fő. Mivel csak egy csoport indult, így a 

maximális 25 fő helyett a fenntartó engedélyezte 30 fő-ig a csoportlétszámtól való eltérést. Ha 

a nevelési év folyamán több gyermek jelentkezne (beköltözők, más intézményből jövők), akkor 

őket is fel lehessen venni az óvodába. Ebben a nevelési évben nem kellett elutasítanunk 

gyermeket.  

CSOPORTOK ÉS LÉTSZÁMADATOK: 

 

Óvoda:     Katica csoport vegyes csoport 

 

Csoportok elnevezése Óvodapedagógusok – dajkák Korosztály 

 

Katica csoport 

Vegyes csoport 

         27  fő 

 

Benkő Péterné - intézményvezető 

Gräff Albertné - óvodapedagógus 

Heim Attiláné – óvodapedagógus 

Kováts Marianna – dajka 

 

 9 fő nagycsoportos 

 7 fő középsős 

11 fő kiscsoportos 
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Mini Bölcsőde:    Méhecske csoport 

 

Csoportok elnevezése Kisgyermeknevelő– dajka Korosztály 

 

Méhecske csoport 

Vegyes csoport 

         4 fő 

 

Pozderka Viktória - kisgyermeknevelő 

Németh Erika – bölcsődei dajka 

Schalk Ildikó - nyugdíjazott 

kisgyermeknevelő 

 

1 fő 1 éves 

3 fő 2 éves 

  

 

 

 

 

 

               Óvoda 

Időszak 

 

gyermek 

 

SNI-

s 

Számí- 

tott 

létszám 

 

étkező 

más 

településről 

(Pilismarót) 

Nem magyar 

állampolgár 

2021. októberi 

statisztikánál 

26 0 26 26 3 0 

2021. december 

31-ig 

27 0 27 27 3 0 

2022. május 31-

én 

27 1 27 27 3 1 

Logopédiai 

foglakozáson 

résztvevők 

6 - - - - - 

  

A nevelési év során az óvodai létszámban változások történtek. Szeptemberben 24 gyermekkel 

indultunk el. Szeptember végén egy kisfiú átiratkozott az Esztergomi Zöld Óvodába, mivel az 

édesanyjával az esztergomi Anyaotthonba kerültek. 23 fő maradt.  

Szeptember végén kezdett nálunk 3 kisgyermek, így a létszámunk: 26 fő lett 

November 25-én visszaköltöztek, akik az anya-otthonban laktak, létszámunk: 27 főre 

emelkedett. 

Januárban egy kisgyermek átiratkozott Piliscsabára, így 26 fő maradt. 

Május elején egy Ukrajnai kislány felvétele miatt keresett meg Kovácsné Éva a Biblia 

Centrumból. Szállást biztosítottak a családnak, a gyermek május 9.-én kezdte nálunk az óvodát. 

Május végéig járt rendszeresen, majd úgy informáltak minket, hogy haza mentek Ukrajnába, 
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de terveznek valamikor visszajönni. Jelenleg még nálunk van a kislánynak jogviszonya, ezt 

kérték a Biblia Centrumból, hogy pár hétig még várjunk. 

8 fő tanköteles gyermek közül 6 fő kezdi meg az iskolát, 2 gyermek marad óvodában. 1 gyermek 

megy Pilismarótra és 5 gyermek Visegrádra.  A további egy év óvodalátogatás, a két itt maradó 

gyerek részére indokolt, a gyerekek fejlődési lapján vezetett dokumentációval, ill. a 

Szakszolgálati véleménnyel igazolni tudjuk. A további egy év óvodában maradást a szülők is 

támogatják. 

 

6. ÉTKEZŐ GYEREKEK SZÁMA 
 

Étkezők és az étkezés térítésének alakulása a 2021/2022 nevelési évben részletezve: 

 

 

Időszak 

 

 

Térítési 

díjat 

fizetnek 

 

INGYENESEK 

3 és több 

gyermekes 

rendszeres 

gyermekvé-

delmi 

kedvezmény 

miatt 

tartósan 

beteg, v. 

családjában 

tartósan 

beteg 

Jövedelem  

alapján 

2021.októberi 

statisztikánál 

26 fő óvodás 

0 4 4 0 18 

2021, 

december 31-

ig 27 fő 

óvodás 

0 4 4 0 19 

2022. május 

31-én 27 fő 

óvodás 

0 4 4 0 19 

2022. május 

31.-én 4 fő 

bölcsődés 

0 0 0 0 4 
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7. BEIRATKOZÁS 
 

Óvoda: 

A 6 iskolát kezdő gyerek helyére 6 fő iratkozott be, 1 fő szeremlei (pilismaróton tartózkodnak, 

lakcímkártya folyamatban), a többi 5 fő dömösi lakos. 

Mini Bölcsőde: 

Mini Bölcsődénk 2022. április 25.-én nyitott meg. 4 kisgyermek jelentkezett, ebből mindenki 

felvétele biztosított volt.  

1 fő Esztergomi, 2 fő Pilismaróti és 1 fő Dömösi lakosok. 

3 szabad férőhelyünk még van. Jelentkezett egy Pilismaróti nevelőszülő, aki 3 gyermeket 

szeretne nálunk elhelyezni. Felvételi kérelmük folyamatban van. Augusztus 22.-vel 

kezdenének. 

8. COVID-19:  
 

Az intézmény működése veszélyhelyzetben, a gyermekek és a dolgozók biztonságát 

szolgáló vezetői intézkedések: 

Az előírásokat, rendeleteket, ami szerint utasították az intézményeket, betartottuk. Folyamatos 

fertőtlenítést végeztünk, gyakori szellőztetéssel. A szülők ugyan bejöhettek az előszobába, de 

csak átöltöztették a gyerekeket és már távoztak is. Nekik kötelező volt a fertőtlenítő használata 

belépéskor és a maszkot is kötelező volt mindenkinek használni. A gyerekek megérkezésükkor 

csak kézmosás után jöhettek be a csoportszobába.  

A covid-19 elleni vakcinák kötelező felvételét rendeletekben szabályozták. Önkormányzati 

fenntartású intézményeknél a Polgármesterek döntésén múlott, a vakcinák felvétele. 

Polgármester asszonyunk nem tette kötelezővé az óvoda dolgozóinak a vakcina beadatását, így 

a 3 aktív dolgozó nem oltakozott.  

A következő rendelettel az intézményekbe való belépést szabályozták, csak azok a szülők 

léphettek be az intézményünkbe, akik rendelkeztek „védettségi igazolvánnyal”. Így, akik nem 

rendelkeztek igazolvánnyal, az ő gyermeküket az ajtóban átvettük. Rugalmas volt mindenki, 

nem volt probléma a kivitelezésben. 
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9. SZAKMAI MUNKA 
 

Mini Bölcsődében: 

A Mini Bölcsőde indulásáról, a beszoktatásról, a gyermekekről Pozderka Viktória, 

bölcsődei kisgyermeknevelő összefoglalóját olvashatjuk: 

Éves összefoglaló 

 

 A mini bölcsőde 2022. április 20-án nyitott meg egy teljes munkaidős 

kisgyermeknevelővel, egy teljes munkaidős dajkával és egy szakmai tanácsadóval. Először 

megbeszéltük a feladatainkat, készültünk az első szülői értekezletre, ami 21-én volt megtartva. 

Ott tájékoztattuk a szülőket a bölcsődével kapcsolatos tudnivalókról, a fenntartó szervezetről, 

házirendről, amiből mindenki kapott 1-1 példányt,  mit szükséges hozni a szülőknek, a 

dokumentációról és kiválasztották a gyermekeik jeleit. Elkészítettük a nevelési programot, a 

beszoktatási tervezetet, ami 2 hétig tart. Az összes adminisztrációs feladatot megbeszéltük, 

elkészítettük a faliújságot a csoportszobában, felkerült a súlytábla, hossztábla, hónaptábla, 

nevelési program,  a szülők elérhetősége. Az átadóba kifüggesztettük házirendet, a havi nevelési 

programot. A jeleket, keresztnévvel kitettük a szekrényekre. A fürdőszobába kihelyeztük a 

széklettáblázatot,  jellel láttuk el a fogmosó poharakat, a törölköző tartót. A csoportszobát, az 

átadót és a fürdőt kidekoráltuk, a 25-i hétfői kezdésre.  A kisgyermekek száma 4 fő, 3 kislány 

és 1 kisfiú akik 13,22,22 és 25 hónaposan kezdték meg a szülővel történő fokozatos 

beszoktatást. 

 Április 25-én hétfőn megérkezett az első 2 kislány. A 25 hónapos gyermek az 

édesanyjával érkezett, érdeklődő volt, a legtöbb játékot lepakolta, játszott velük de a 

cumisüveget nem akarta letenni. A beszoktatás pontos tervezetét követve aznap 1 óra ott töltött 

idő után elhagyták a bölcsődét. A következő napokban a játéktevékenysége aktív volt, még úgy 

is hogy a 3. napon az édesapja kiment a csoportszobából. Ezekben az első napokban is már 

megfigyelhettük, hogy milyen szinten áll a gyermek szókincse. Anya, apa, mama, elment, nem, 

iszi, hopszi, ezeket a szavakat ismételgette rendszeresen. A hét utolsó napján volt az első 

ebédeltetés. A kislány nem akart semmiből sem enni. A következő héten már az altatást is 

megkezdtük a keddi napon ami elsőre nem volt sikeres. Csütörtökre kialakult egyfajta rutin, 

amikor az édesanya vagy az édesapa átadta a kisgyermeket egy 10-15 percig az ölemben 

tartottam és megnyugtattam majd ez után ment játszani. Az altatás simogatással és 

nyugtatgatással valamint ölben ringatással sikerült csak. A beszoktatást 2 hetesre terveztük de 
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a gyermek igényét figyelembe véve az adaptációt meghosszabbítottuk egy héttel. A következő 

héten már csatlakozott 2 új kisgyermek a társasághoz akiket érdeklődve figyelt, bár osztozkodni 

nem akart a játékokon. Az előtte levő 2 hétben napközben nem igényelte a közelségünket de 

amikor az új gyermekek megérkeztek, ragaszkodóbb lett, többet szeretett volna az ölünkben 

lenni. Az altatást a beszoktatás 3. hetében sikerrel vettük, mivel már egyedül önállóan is sikerült 

elaludnia. Ezekben a napokban az étkezése javult, volt hogy a tízórait volt ,hogy az ebédet is 

elfogadta már de voltak napok amikor csak az uzsonnát. Mindemellett úgy láttuk ,hogy a 3. hét 

végére a beszoktatás sikeres volt. A következő időkben mindenki felé elkezdett szép lassan 

nyitni, bár játszani egyedül szeret. Nem igényli az összebújást csak ha már nagyon fáradt és 

mindenkit elfogadott. Biztos a mozgása a csoportszobában és az udvaron is. A 

játéktevékenység, nagyon aktív, szereti az állatos figurákat, mondogatja a nevüket és próbálja 

utánozni a hangjukat. A kockákkal tornyot épít és mindent amit csak tud. Ami apróbb tárgy azt 

a kis vödrökbe pakolja be és ki. A nagymozgásos játéktevékenységek lekötik, szeret robogózni, 

babytaxin menni, csúszdázni, libikókázni, az alagútban mászni vagy csak simán szaladgálni. A 

többi gyermek nem igen kelti fel a figyelmét, ha sírnak oda figyel rájuk de ő nem kezdeményez 

semmilyen játéktevékenységet velük. A szülők azóta is együttműködőek, a családi füzetben a 

gyermekükről szóló beszámolómra az édesanya is egy beszámolóval készült amiben a 

kisgyermek adaptációs időszakáról írtunk az otthoni és a bölcsődei helyzetben.  

A 13 hónapos gyermek beszoktatása is április 25-én kezdődött az anya jelenlétében. A 

kislány nehezen vált el a szülőtől, nagyon ragaszkodó volt, az első napokban el se mehetett 

mellőle az édesanyja anélkül, hogy ne kezdett volna el sírni. Ez pár nap után megváltozott mert 

elkezdett hozzám ragaszkodni. Egy ideig senkinél se maradt meg, emiatt a 2 hetesre tervezett 

beszoktatást nála is meghosszabbítottuk még egy héttel. Ezt a hetet arra szántuk, hogy próbáltuk 

hozzászoktatni, hogy a többiek közelségét is elfogadja. A 3. hét végére a kislány már nem csak 

velem, hanem a dajkával is teljesen összeszokott, így ezután már nem igényelte folyamatosan 

a jelenlétemet. Az étkezése az elején nem volt sok mivel otthon leginkább anyatejet kap. Az 

elejétől kezdve rendben ment az étkeztetése, megkóstolta az ételeket de fokozatosan evett egyre 

többet és az édesanya elmondása szerint otthon meg egyre kevesebbet kérte az anyatejet. Az 

első napokban még az ölembe ültetve etettem de szépen lassan őt a kisszékre ültetve, mellé 

ültem és úgy etettem.  A játéktevékenysége nem volt aktív. Az első hetekben csak ült, játszani 

is csak akkor játszott egyes kockákkal, ha elé tettük, ő magától nem vette el. Szépen fokozatosan 

elkezdett négykézláb mászni dolgokért majd 2 lábon sétált úgy, hogy először mindkét kezét 

fogtuk majd később már csak az egyiket. Az altatás nála nehezen ment, az első napokban nála 

se volt sikeres, sokat sírt, nehezen tudott elaludni és hamar fel is ébredt de a 3. hét végére ezt is 
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sikerült kitapasztalnunk, hogy milyen módon a legkönnyebb elaltatni. A beszoktatást ekkor nála 

is lezártuk. A fejlődése a következő hetekben meglepő volt. A beszoktatási idő alatt csak baba 

nyelven beszélt de ezután már mondta azokat a szavakat, hogy cica, baba, anya, apa, az egyik 

kis társa nevét is mondta és az enyémet is. A mozgásában is fejlődött, elsőként elég volt 1 kezét 

fogni a járáshoz de nem sokra rá már sikerült is neki pár lépést egyedül tennie. Az étkezésben 

is sokat fejlődött mert a kétkanalas módszert alkalmazzuk már nála. Az első hetekben egy 

kisgyermek közeledését sem fogadta, mindig sírt ha a közelébe ment bármelyikük de ez 

fokozatosan változott, mostanra mosolyogva libikókáznak együtt. Az édesanya végig 

együttműködő volt, elfogadta a javaslatainkat.  

A másik 2 kisgyermek május 9-én kezdte meg az első beszoktatási napját. A kislány , 

az édesanyjával érkezett. Az első napokban minden rendben ment, a játéktevékenysége aktív 

volt, a szülei jelenléte nélkül is. A következő héten realizálódhatott benne, hogy vele mi is 

történik mert onnantól kezdve minden reggel sírt, nehezen ment az anyától az elválás és a 

játékok se érdekelték annyira. Mindig a karomba szeretett volna lenni, máshoz nem volt 

hajlandó átmenni. Az első héten pénteken volt az első ebédeltetés ahol jól evett de a következő 

hétre egyre kevesebbet. Azt már ott is megfigyelhettük, hogy szépen önállóan tud egyedül enni, 

inni, szalvétát használni. A szavai főként a nem és az anya, a kérdőszavak az Ide? Így? Az? 

Szépen lassan viszont a társai nevét is kezdte megjegyezni majd az én nevemet is ritkán lehetett 

tőle hallani. A második hétnél ugyan jelentkeztek problémák de a következő héten már teljesen 

megbékélt a helyzetével. A játéktevékenysége aktív volt, a csúszda az alagút, minden 

nagymozgásos játék érdekli. A szandálját olykor önállóan veszi le vagy fel, a kiságyába egyedül 

fekszik be és be is takarózik. Megtanultuk, hogy a tálalókocsira rátesszük a tányért és a poharat 

ha elfogyasztottuk az ételünket, betoljuk magunk után a széket, étkezésre invitálás előtt a 

szőnyegen ülve mesekönyvet nézeget vagy mondókáznak a dajkával. A fürdőszobai 

használatnál megvárja míg hívom őt, addig a fürdőszoba előtt várakozik. Mostanra mindenkit 

elfogadott maga körül, ugyanúgy bújik mindannyiunkhoz, az egyik kislánnyal különösen jól 

érzi magát. A szülők végig együttműködőek és segítőkészek voltak.  

A negyedik gyermek a bölcsődénkben egy kisfiú, aki az édesanya jelenlétében szokott be. Nem 

kellett neki sok idő és feloldódott, játszott önfeledten. Amikor a beszoktatási tervet követve az 

édesanyja kiment a csoportszobából a kisfiú ezt rögtön észrevette és sírni kezdett. Napokig ez 

ment majd szépen lassan kezdett elfogadni engem.  Az édesanyját hiányolta ugyan de napról 

napra többet játszott. Az étkezéssel nem volt probléma, szépen fokozatosan kezdett el egyre 

többet enni. Önállóan eszik, mindkét kezét használja de a legtöbb esetben a balt. Nagyon szeret 
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rajzolni, kisautókkal játszani, a kiskonyhában pakolni, a nagymozgásos játéktevékenységeket 

is szereti, robogó csúszda, libikóka, a mozgásigénye magas, nagyon aktív kisgyermek. A 

fürdőszobai tevékenységekhez elég hívnom és ő jön, próbál egyedül kezet és arcot mosni, alvás 

előtt a cipőjét levenni. Az altatás nála ment a legkönnyebben, már a második napon önállóan, 

egyedül aludt el. Mostanra mindenkivel jól kijön, szépen lassan megtanulta a társai nevét majd 

az enyémet és az egyik dajkáét. Az édesanya mindenben teljesen készséges és közreműködő 

volt.  

A gyermekek és mi is szépen lassan összeszoktunk, így másfél hónap alatt. A beszoktatást 

sikeresen lezártuk, mind a 4 kisgyermeknél. A nevelési programot követve próbáljuk a 

bölcsődéseinket játékosan tanítani, fejleszteni. 

 

Óvodában: 

Az óvodai nevelőmunkával kapcsolatos tevékenység elemzése, a nevelési év feladatainak 

megvalósulása, az Éves Munkaterv alapján: 

Óvodánkban a szakmai munkánk alapját az Országos Óvodai Nevelés Alapprogramja, valamint 

az erre épülő Új Pedagógiai Programunk írja elő.  

Fő célunk, hogy minőségi, szakmai tudással, mindenki számára megfelelő nevelést biztosítsunk 

az óvodásainknak.  

Az év eleji értekezleten megbeszéltük a ránk váró feladatokat, az óvodában eddigiekben 

alkalmazott szokásokat, valamint a kevés szabályt, ami az óvodás gyermekeink mindennapjait 

kellett volna, hogy átölelje. Sajnos az előző évben megállapított észrevételeket a gyermekek 

viselkedéséről én is támogatni tudom, sok változás nem történt. 

Az idei évre a kiemelt faladatunknak az érzelmi nevelést tartottuk. Az óvodás gyermekeink nem 

csak érzelmileg, de minden más területen támogatásra, fejlesztésre szorulnak. Az előző évben 

a mese és a játék lett kiemelve, mely területeket idén is előtérbe kellett venni. Gyermekeink 

sajnálatos módon még mindig nem tudnak tartalmasan játszani, céltalan lődörgés, egymás 

zavarása, szekálása, bántása a megszokott időtöltésük. Többen vannak, akik agresszív 

viselkedésükkel nagyon zavarják a csoportban folyó nevelő munkát. A mesélésnél már tudnak 

ülni, igaz, nem tartósan. Több gyermeket még mindig nem köt le a mese, a vers, az ének. Nem 

szeretnek alkotni, több gyermeknek nincs otthon ceruza, papír. A ceruza-, és evőeszköz fogásuk 

nagyon helytelen. Folyamatosan próbáljuk mutatni a helyes fogásmódot. Az egymással, 

valamint a felnőttekkel való kommunikációjuk is fejlesztésre szorul. Próbáltuk a meséknél, 
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hogy koncentráljanak, figyeljenek. Ki mennyire tudja visszaadni, az elhangzottakat. Nem 

szeretnek beszélni. Nem használnak kerek egész mondatokat. Mondjuk, mutatjuk példával, 

hogy lehet válaszolni. Sajnos nagyon figyelmetlenek, nehezen marad meg bennük információ. 

Ezek mellett, viszont nagyon hangosak. Olyanok, mintha muszáj lenne nekik mindig kiabálni. 

Hangosak egymással, folyamatos a hangzavar a csoportban, nagyon zavaró, és fárasztó is, egész 

nap. 

Napi szinten használjuk a „varázsszavakat”: kérem, köszönöm, légy szíves, jó reggelt, 

csókolom, sziasztok….stb. Szeretnénk tőlük hallani, de még mindig kérnünk kell. 

Rengeteg konfliktust kell napi szinten kezelni, a gyerekek viselkedését a durvaság, önzőség 

jellemzi. A gyermekek körül folyamatosan változnak a felnőttek, mindig valakit meg kell 

szokniuk, nincsenek könnyű helyzetben ők sem, de mi sem. A családból is hoznak magukkal 

viselkedésmintákat, amiken nem nagyon tudunk változtatni. 

A következő nevelési évben nagyon szeretnék egy egységes, minden dolgozó ugyanazokat a 

szabályokat képviselő, és következetes évet biztosítani a gyerekeknek. Ha ez sikerül, talán ők 

is egy kicsit megnyugodnának, könnyebb lenne mindenkinek a ránk váró nevelési év. 

Eseménynaptárunkban betervezett programjaink sikeresen megvalósultak, ebből megemlítenék 

párat: 

 Népmese napja, a könyvtár szervezével 

 Állatok világnapján az Állatsimogatóhoz kirándultunk 

 Márton napi lámpás felvonulás 

 Mikulás látogatott hozzánk 

 Karácsonyváró ünnep az óvodában, ünnepség 

 Magyar kultúra napja: ez a könyvtár szervezéssel nem valósult meg 

 Farsangi mulatság, ügyességi játékokkal 

 Március 15.-i ünnepség, óvodások műsora a község házán 

 Víz világnapján papírhajókat úsztattunk 

 Magyar költészet napján minden dolgozó egy verssel készült 

 Húsvétkor tojáskeresés az óvoda udvarán 

 Föld napján muskátlikat ültettünk, babaház is kivirágzott 

 Anyák és Apák napját tartottunk 

 Madarak, fák napján kirándultunk a Vadfalóhoz, és a kápolnához 

 Gyermeknapi kirándulás, Királyi palota, zenés tárlat vezetéssel, játszótér, és fagyizás 
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 Évzáró és Ballagás,  

A programokat örömmel szerveztük, mindenki nagyon jól érezte magát, felnőtt és gyermek 

egyaránt. Úgy gondolom, hogy számos tartalmas programot biztosítottunk ebben a nevelési 

évben a gyermekeknek. 

Hitoktatást biztosítottunk azon szülők gyermekei részére, akik ezt írásbeli nyilatkozatukkal 

kérték. A csoportban minden szülő igényelte. A katolikus és református hitoktatás heti 

váltásban volt. Nagyon kedvelték a gyerekek. 

A tehetséggondozás is az óvodai feladatok közé tartozik. Jelenleg nincs kiemelkedő 

tehetségígéret, de folyamatosan figyelni szükséges a gyerekeket, hogy támogathassuk, ha 

felfedezünk valami kiemelkedő területet valakiben. 

Óvodánkban egy dajka néni töltötte szakmai gyakorlatát. 

Intézményünk mindkét csoportjában, az Óvodában és a Bölcsődében is Zárt Facebook 

csoportot hoztunk létre, melyet információk közlésére, tevékenységeinkről készült fotók 

megosztására használunk.  

Ahhoz képest, hogy a digitális világ ennyire behálózza életünket, úgy vettem észre, hogy sokan 

nem reagálnak bejegyzéseinkre, az aktuális programjainkra. Így sajnos az információk 

közlésére egyszerre több módszert használunk. Facebook csoportban kiírva, papír alapon 

kinyomtatva, mindent aláíratva, külön, egyesével minden szülőnek személyesen elmondva 

működik az információk áramlása. Ha működik. Még ezen is van javítani való, úgy gondolom, 

de ami biztos, hogy ez a mi részünkről teljesen kimerítette a komunikáció/információ 

közlésének összes létező formáját. 

Egy éve dolgozom itt, megtapasztaltam pozitív és negatív dolgokat egyaránt. Vallom, hogy a 

gyermek-szülő-pedagógus kapcsolatban mindenkinek partnernek kellene lenni, mert csak így 

jutunk előre. A jövőre nézve szeretném egy kicsit szorosabbra fűzni a szülőkkel a kapcsolatot, 

biztatni szeretném őket, hogy legyenek egy kicsit érdeklődőbbek gyermekükről, legyenek 

partnerek a nevelőmunkánkban. Reméljük a legjobbakat ezen a téren is. Készítettem egy 

komplex Szülői elégedettségi kérdőívet, melyben több téma került előtérbe. Vélemények az 

óvodáról, a tisztaságról, a dolgozók szakmaiságáról, a nevelőmunkáról, a kommunukációról, 

szinte minden fontos, számunkra és a szülők számára lényeges dolog előtérbe került. A kérdőív 

hosszúra sikerült, de kértem a szülőket, hogy név nélkül, őszintén kérjük a kitöltést. 

Csatolom a kérdőívet: 
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KÉRDŐÍV A SZÜLŐK ELÉGEDETTSÉGÉRŐL 

2022. június 1. 

I. rész 

Kérem karikázza be a megfelelő számot! 

1 – Nincs információm 
2 – Egyáltalán nem értek egyet 

3 – Többnyire nincs így 
4 – Általában igaz 

5 – Teljesen egyetértek 

1. Áz óvodában a gyermekek kultúráltan viselkednek.   1   2   3   4   5 
2. Gyermekem fejlesztése rendszeres és átgondolt.    1   2   3   4   5 
3. Gyermekemet az óvodában reálisan értékelik.    1   2   3   4   5 
4. Gyermekem tisztában van az óvodai szokásokkal, szabályokkal.  1   2   3   4   5 
5. Megfelelő visszajelzést kapok gyermekem fejlődéséről.    1   2   3   4   5 
6. Áz óvoda segíti gyermekemet abban, hogy fejlődjenek képességeik. 1   2   3   4   5 
7. Áz óvoda eredményesen segíti a lemaradó gyermekek fejlődését.   1   2   3   4   5 
8. Á óvodába járó gyermekeket az együttműködésre nevelik.   1   2   3   4   5 
9. Áz óvónők ismerik a gyermekek testi, és szellemi képességeit,  
    törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel:     1   2   3   4   5 
10. Áz óvoda elvárásai reálisak, a gyermekek életkorának,  
     fejlettségének megfelelőek:       1   2   3   4   5  
11.Áz óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére: 1   2   3   4   5 
12. Áz óvoda hangsúlyt fektet az óvodai programok szervezésére:  1   2   3   4   5 
13. Áz óvoda fontosnak tartja az egészséges életmódra való nevelést, lehetőséget teremt a 
rendszeres mozgásra, friss levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre: 1   2   3   4   5 
14. Áz óvoda fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését,  
       a magyarságtudat, a hazaszeretet kialakítását:    1   2   3   4   5 
15. Áz intézményben megismerik a gyermekek az  
együttélés szabályait:        1   2   3   4   5 
16. Áz intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok,  
       magas szakmai színvonalon végzik munkájukat:    1   2   3   4   5 
17. Áz intézményvezető jelenléte meghatározó az óvodában:   1   2   3   4   5 
18. Áz óvodával való kapcsolattartás formái megfelelőek, hatékonyan  
biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az óvodával, és  
gyermekükkel kapcsolatos információkhoz:     1   2   3   4   5 
19. Áz óvodában jó az óvónők és a gyermekek kapcsolata:   1   2   3   4   5 
20. Áz óvónők és a szülők közötti kapcsolat jó:    1   2   3   4   5 
21. Áz óvoda és környékének rendje, tisztasága megfelelő:   1   2   3   4   5 
22. Áz óvoda csoportszobának felszereltsége jó:    1   2   3   4   5 
23. Á csoportszobák otthonosak, barátságosak:    1   2   3   4   5 
24. Áz óvónők munkájával elégedett vagyok:     1   2   3   4   5 
25. A dajka és a konyhai kisegítő munkájával elégedett vagyok:  1   2   3   4   5 
26. Áz óvoda vezetőjével elégedett vagyok:     1   2   3   4   5 

II. rész  

Húzza alá a megfelelő válaszokat! 

1.Szeret-e gyermeke óvodába járni? 
a) nagyon szeret 
b) szeret 
c) közömbös 
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d) nem szeret 
 
2. Hogyan fejlődik gyermeke az óvodában? 
a) nagyon sokat fejlődött 
b) fejlődik 
c) alig fejlődött 
d) egyáltalán nem fejlődik 
3. Véleménye szerint mire kellene az óvodában nagyobb figyelmet, több időt fordítani? 
a) mozgásra, tornára 
b) sétára, levegőzésre 
c) éneklésre, zenélésre 
d) rajzolásra, festésre 
e) játékra 
f) számolásra, tanulásra 
g) mesehallgatásra 
h) beszélgetésre 
i) pihenésre, alvásra 
j) minden megfelelő 
4. Igényelne-e több tájékoztatást gyermeke óvodai életéről, fejlődéséről? 
a) a jelenleginél sokkal többet 
b) a jelenleginél kicsit többet 
c) megfelelőnek tartom a jelenlegi tájékoztatást 
5. Mennyire elégedett az óvónők nevelési módszereivel? 
a) nagyon elégedett vagyok 
b) elégedett vagyok 
c) elfogadhatónak tartom 
d) nem vagyok elégedett 

6. Mennyire elégedett az óvoda vezetőjével? 
a) nagyon elégedett vagyok 
b) elégedett vagyok 
c) elfogadhatónak tartom 
d) nem vagyok elégedett 
7. Mennyire elégedett a dajkával és a konyhai dolgozóval? 
a) nagyon elégedett vagyok 
b) elégedett vagyok 
c) elfogadhatónak tartom 
d) nem vagyok elégedett 
8. Véleménye szerint az óvoda kellőképpen felkészíti-e gyermekét az iskolai életmódra? 
a) igen 
b) nem 
c) nem tudom 
9. Mennyire elégedett az óvoda tárgyi felszereltségével? 
a) elégedett vagyok 
b) elfogadhatónak tartom 
c) nem vagyok elégedett 
Javaslatai ezzel kapcsolatban: 
...................................................................................................................................................... 
 
10. Karikázza be, ami igaz az óvodában folyó munkára! (Többet is lehet.) 

A)  Gyermekem érzelmi fejlődését megfelelően fejleszti az óvoda  
B) Gyermekem társas kapcsolatait és kapcsolatteremtő készségét megfelelően fejleszti az 

óvoda 
C) Gyermekem mozgásfejlődését megfelelően fejleszti az óvoda  
D) Gyermekem kognitív képességeit megfelelően fejleszti az óvoda  
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E) Gyermekem anyanyelvi készségeit megfelelően fejleszti az óvoda  
F) Gyermekem kreatív és művészi készségeit megfelelően fejleszti az óvoda  
G) Gyermekem megfelelő magatartásmintákat sajátít el az óvodában  
H) Áz óvodai foglalkozások köre változatos  
I) Áz óvodai csoport mérete megfelelő  
J) Á megfelelő pihenés biztosított (pl. délutáni pihenés nyugodt légköre)  
K) Gyermekem fejlődése megfelelő az óvodában 

 

Köszönjük, hogy véleményével, javaslataival elősegíti, hogy az óvodában folyó munkánk 
még eredményesebb legyen! 

A gyermekek létszáma 27 fő. A kitöltés hetében 4 gyermek hiányzott, így 23 kérdőívet 
tudtam kiértékelni. 

Á kérdőívek eredményeit, két grafikonon ábrázoltam. Áz első ábra az I. rész értékeit 

mutatja, amelynél a számozás alapján történt a válasz adása. Látható, hogy a szülők 
nagytöbbsége teljesen egyetért, vagy igaznak tartja az állításokat.  

Ámire a jövőben több figyelmet kell fordítanunk, összefoglalva a válaszokat:  

 a gyerekekről több információt szeretnének (4 fő)  

 páran úgy gondolják, hogy az óvodai programok szervezésére több hangsúlyt 

kellene fordítanunk (4 fő),  

 az óvodával való kapcsolattartásra kellene több időt fordítanunk (3 fő),  

 valamint az intézmény jó hírneve, képzett pedagógusok kérdésre érkezett (3 fő) 
válasz 
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A II. rész válaszai széles spektrumban mozognak. Több kérdés kétszer szerepel, az I. és a II. 

részben, a válaszok pedig eltérőek. 

 2 gyermek nem szeret oviban 

 1-2 szülőn kívül mindenki elégedett az óvodával, a dolgozókkal, és az 

intézményvezetővel 

 A szülők 60%-a szeretne több tájékoztatást a gyermekéről 

 Az utolsó kérdésnél az óvodára jellemző állításoknál a szülők 50%-a mindegyiket 

választotta. 

Összességébe véve, pozitív visszajelzést kaptunk, amit a jövőben is szeretnénk megtartani, a 

hiányosságokat pedig igyekszünk orvosolni. 

 

10. GAZDASÁGI HELYZET, GAZDÁLKODÁSI FELADATOK: 
 

A gazdasági helyzetről, a költségvetést a Dömös Község Önkormányzatának 

képviselőtestületével állítottuk össze. Nagyon magasak a működési költségek, 

hozzávetőlegesen tudtuk megjósolni az intézmény működtetésére, a szolgáltatások díjakra 

valamint a bérek költségeire tervezett összegeket. Mindent megteszek a költséghatékony 

működésért, ténylegesen csak azokra a dolgokra költünk, amik fontosak. 

A napi működési költségek aránya április végétől növekedni fog, minden értelemben. A 

jelenlegi emelkedést nem tudjuk megbecsülni. 

Saját bevétele az óvodának nincs. 

11. KAPCSOLATAINK 
 

Dömösi Óvodásokért Alapítvány 

Jó kapcsolatot alakítottam ki az alapítvánnyal. Segítenek ötleteink megvalósításában. Anyagi 

fedezetet nyújtanak, eszközök beszerzésére, programok lebonyolításához.  

Dömös Község Önkormányzata 

Többcélú intézményünk fenntartója. Szoros, mindennapi, jó kapcsolat van a fenntartó és 

intézményünk között. Segítséget kapunk az önkormányzat dolgozóitól a napi munkánkhoz, jogi 

segítséget a kirendeltségvezető úrtól. 
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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.  

Védőnő, Gyerekorvos és Fogorvos 

Ebben az évben új védőnő érkezett, aki Pilismarót és Dömös gyermekeit látja el. A védőnő 

látogatja óvodánkat. Bármikor lehet konzultálni a felmerülő kérdésekről, telefonon tartjuk a 

kapcsolatot. Az idei évben nagyon sűrűn tartottuk a kapcsolatot, a folyamatos tetű 

problémákkal. Kedves, segítőkész, pozitív tapasztalataink vannak róla. 

Az orvos már nem végez vizsgálatot az óvodában, ugyanis megváltoztak az előírások. A 

szükséges vizsgálatokat a szülő jelenlétében, az orvosi rendelőben végzi. A Doktor úrral is 

kapcsolatban vagyunk, értesítjük egymást a felmerülő dolgokkal kapcsolatban. 

Fogorvos nem szűrte az óvodás gyermekeket. 

Bozóky Mihály Általános Iskola 

Dömösön nincs iskola. A dömösi gyerekek nagy része Pilismarótra jár általános iskolába, náluk 

van a kötelező felvétel. Az iskola igazgatónőjével és a gazdasági dolgozóval még személyesen 

nem találkoztam, de telefonon többször beszéltünk. Küldik az ismertetőket a leendő 

elsősöknek, tájékoztatást a szülőknek. 

Kerestük a lehetőséget idén a tanító néni látogatására, de mikor tudtak volna jönni, betegek 

voltak a nagycsoportos gyerekek. Remélem, jövőre kialakul a személyes kapcsolat, hiszen a 

gyerekeknek is fontos lenne, hogy szeptemberben ismerősként üdvözölhessék tanító nénijüket. 

Könyvtár 

Új könyvtárosunk van, egy művelődésszervező hölgy, aki nálunk Dömösön, és Pilismaróton is 

ellátja ezeket a teendőket. Nálunk kedden és csütörtökön vezeti a könyvtárt. Több alaklommal 

jártunk a könyvtárban, és tervezünk jövőre még többet menni. A gyerekeknek meg kell 

ismerkedniük a könyvtárral, a könyvek tiszteletével, minden könyvnek van varázsa, valamint a 

viselkedési normákat is jó lenne, ha el tudnák sajátítani, pl. a halk beszélgetést. Szerveztünk 

közös programokat, ezeket folytatni szeretnénk jövőre is. 

Szülői Szervezet 

A Szülői Szervezet segítette munkánkat. Ebben a nevelési évben új Házirend, Pedagógiai 

Program, SZMSZ-t kellett készítenem, a többcélú intézménnyé válás miatt, amit 

véleményezhettek. Kifogást nem emeltek, más javaslatuk nem volt, így mindhárom 

dokumentum hatályossá vált. 
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Gyermekvédelem: 

A HÍD Esztergomi Gyermekjóléti Központ egy iskola-óvoda szociális segítőt biztosít heti egy 

napon, 3 órában. Nagyon szorosan, jól tudunk együtt dolgozni. A szülői értekezleteinken és a 

rendezvényeinken is aktívan részt vett. Januárig volt óvodánkban, majd gyermekáldás miatt 

elbúcsúztunk tőle. 

Ellenőrzés – értékelés 

Az ellenőrzés-értékelés nem tudott megvalósulni intézményünkben, hiszen két nyugdíjas 

kolléganővel dolgoztam A munkát természetesen figyelemmel kísértük, és arról a szülőket 

kérdeztük nevelési év végén, hogyan minősítik a munkánkat. Szülői elégedettségi kérdőívet 

adtunk ki. 

Az intézményt ebben az évben folyamatosan ellenőrizték. Az építkezés miatt, az engedélyek, 

használatbavételi engedély miatt megfordult nálunk sok szerv. Katasztrófavédelem, NÉBIH, 

Népegészségügy, Bölcsődei szakértők, Tűz és munkavédelmi előadó, és még sorolhatnám. Az 

ellenőrzések alatt mindent rendben találtak, nem voltak hiányosságaink, és ennek nagyon 

örültünk. A kért dokumentumok rendelkezésre álltak, hatályosak, vezetve voltak, a dolgozók 

egészségügyi papírjai is rendben voltak. 

Továbbképzés 

Pedagógusaink, mivel nyugdíjasok, nem vettek részt továbbképzésen, vezetőként az első 

évemet töltöm, nekem sem releváns még a továbbképzés. 

12. ÖSSZEGZÉS 
 

A 2021/2022-es nevelési évet eredményes, tartalmas évként zárjuk le. A még előttünk álló nyári 

élet (ami a nevelési évhez tartozik) szervezett, vezetett és dokumentált feladatok szerint zajlik. 

 

Lezártunk egy tartalmas évet, rengeteg tevékenységgel, sok-sok élményt adó foglakozással, 

amik gyermekeink ismereteit bővítették. Az éves terv szerint szerveztük a tevékenységeket, 

vezettük a foglalkozásokat. Az életkorokat figyelembe véve a mozgásos feladatokat mindig 

bontásban, egyéb feladatokat pedig a témától, tartalomtól függően szerveztük a csoportban.  

A nyári időszakra, 2022.06.20. -2022.07.31.-ig intézményünk Óvodai része, 7:00-15:00 óra 

között lesz nyitva. A nyári zárást követően, /ami 2022.08.01.-2022.08.19.-ig tart,/ az óvoda is 

teljes nyitvatartási idővel, 6:30-16:30 óra között fogadja az óvodás gyermekeket. 














