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Intézményvezetői beszámoló a 2018/2019-es nevelési évről
BEVEZETŐ
A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde székhely óvodája (Játékvár Óvoda)
11 gyermekcsoporttal, 260 férőhelyszámmal, a SZEOB Micimackó Tagóvodája és a SZEOB
Csillagvirág Tagóvodája 1-1 csoporttal 25-25 férőhellyel, a SZEOB Tótágas Bölcsődéje 5
gyermekcsoporttal 68 férőhellyel látta el 2018/2019- es nevelési év feladatait. A SZEOB teljes,
engedélyezett álláshelyeinek száma 64, 2019. március 1-től 65 fő.
A 2018/2019- es nevelési évben is problémát okozott az évek óta fennálló állandó személyi
feltételek biztosítása.
A székhely óvodában szeptembertől a tartósan távollévő kolléganők álláshelyét (8 fő) nem tudtuk
maradéktalanul betölteni. 1 helyettesítő álláshelyre nem találtunk óvodapedagógust. Ezt a hiányt
tetőzte 1 fő kolléganő súlyos betegség miatti tartós távolléte. Sajnos a kolléganőnk decemberben
elhunyt, álláshelye üresen maradt.
Az óvodapedagógus hiányt folyamatos eseti
helyettesítésekkel pótoltuk díjazás nélkül. 2019. januárjában az óvodai intézményegységvezetőnk vonult nyugdíjba, szerencsére helyét sikeresen megpályázta egyik kolléganőnk.
Februárban 1 fő dajka kolléganő nyugdíjba vonult, helyét azonnal pótolni tudtuk. Márciusban 1
fő fiatal helyettesítő óvodapedagógus kolléganő bejelentette távozási szándékát. A 3 pedagógus
kolléganő helyettesítése az elrendelt eseti helyettesítésekkel sem jelentett megoldást, ezért a
gyermekek zökkenőmentes nevelését 2 fő nyugdíjas óraadó pedagógus heti 10 órában segítette.
Júliusban 1 fő helyettesítő dajka vonult nyugdíjba, szerencsére szeptembertől 1 fő gyes-en lévő
dajka kolléganőnk visszatér. Augusztusban 1 fő óvodapedagógus beadta a közalkalmazotti
jogviszonyáról való lemondását, külföldi munkavállalás miatt. Az egyre nagyobb mértékű
fluktuációt, pedagógushiányt tetőzi, hogy szeptembertől újabb 3 fő pedagógus felmentési
idejét tölti, nyugdíjazásuk miatt.
2018. szeptemberétől elindult a tornaterem építése az épület korszerűsítése, mely jelentősen
megnövelte a feladatellátást. Március 1-től a fenntartó hozzájárulásával + 1 fő takarítónő
segítségével látjuk el a megnövekedett feladatokat.
A gazdasági szempontból sem könnyű nevelési évünket a személyi feltételek hiánya mellett
tovább nehezítette az, hogy továbbra sem volt biztosítható a csoportonkénti két óra átfedési
idővel a két óvónő egyidejű jelenléte. Ezt a vezetők csoportban töltött idejének konkrét
elrendelésével orvosoltuk. A folyamatos túlterheltség és óvodapedagógushiány miatt az
intézményegységvezető helyettes május 31-el lemondott vezetői megbízásáról. Az
igazgatóhelyettes nyugdíjba vonulása további nehézséget jelent az intézményvezetés számára.
Az óvoda valamennyi dolgozója, többletfeladatok vállalásával, folyamatos túlórákkal biztosította
a gyermekek zavartalan óvodai nevelését. Az udvar és az épület tisztántartásában,
rendezettségében köszönet a SZET KFT-nek.
Székhelyóvodában az óvodapedagógusok 203 napot, dajkáink összesen 241,5 órát a SZEOB
Tótágas Bölcsődéjében a kisgyermeknevelők 67 napot helyettesítettek.
Az évek óta hőn áhított tornaterem és közösségi helység pályázatból és önkormányzati
támogatásból készül. A
2018. szeptemberében elindult a SZEOB Játékvár Óvodája tornatermének, közösségi helységének
és korszerűsítésének építési munkálatai rengeteg többletfeladatot jelentett a Játékvár Óvoda
valamennyi dolgozójának. A csoportok karbantartási munkálatai közül csak a legszükségesebbek
történtek meg, sajnos a tisztasági festések, a szűk költségvetési keret miatt elmaradtak. A 11.
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csoport vizesblokk felújítása, az udvar rendezése, a játékok telepítése még megoldásra vár. A
2018/19-es nevelési évre semmilyen dologi kiadást nem tervezhetett az intézmény, így egyéb
karbantartást, felújítást nem tervezhettünk.
A fákról a fagyöngy eltávolítása a nyár során megtörtént, a játékeszközök telepítési munkálatai
még folynak, bízunk a teljes, biztonságos, szép helyreállításban. Az intézmény főbejáratánál
feltöredezett beton felújítása, az udvarrész térkövezése kiemelten fontos lenne.
A SZEOB Micimackó Tagóvodában és a SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában szerencsére az egész
évben változások nélkül biztosított volt a személyi feltétel.
A SZEOB Csillagvirág Tagóvodája tagóvodavezetőjének beszámolójából is látszik, hogy „továbbra
sincs olyan személy, akinek a munkaköri leírásában legalább heti 5-6 órában rendszeres
óvodában elvégzendő karbantartási, kisjavítási feladatok, udvarrendezés stb… lennének
meghatározva. Polgármesterünk szerint nincs szükség és nincs fedezet egy óvoda által
alkalmazott karbantartóra.”
„Továbbra is elsődleges szempont volt a takarékos gazdálkodás. Óvoda felújítási pályázatunk
fellebbezése célt ért. Azonban a beadás óta eltelt hosszú idő alatt az infláció és az építőiparban
megjelent jelentős áremelkedések miatt újra kellett tervezni, több részen módosítani az eredeti
pályázatot. Sőt kiegészítő támogatás igénylésére kényszerültünk, aminek elbírálása még
folyamatban van . E történések miatt a júniustól tervezett munkák egyenlőre nem kezdődhetnek.
Viszont a nyári élet alatt árnyékot biztosító fák kivágása megtörtént! (műszaki okok miatt volt
erre szükség) Sajnos nem került sor újak telepítésére.”
A SZEOB Micimackó Tagóvodájában: „A rendszeres óvodában elvégzendő karbantartási,
kisjavítási feladatok, udvarrendezés stb. munkákat az önkormányzat mindenkori közmunkásai
és a hivatal karbantartó dolgozója végezte nevelési év során ,valamint szülőktől kaptunk
segítséget . A polgármester lehetőségeihez mérten támogatta a feladatok elvégzését. Szükség
esetén szakembert keresett./kazánjavítás, csőtörés stb/ Mindig biztosította az önkormányzat
autóját a gyermekek szállítására. /színház, fogászat stb/ Jó együttműködés alakult ki az évek
során, fontos számára az óvoda zavartalan működése. Elsődleges szempont volt a takarékos
gazdálkodás. A tetőfelújítás pályázatból megtörtént 2018. szeptember 1-re. A külső szigetelés
vakolat felújítás még nem valósult meg. Nagyon fontos lenne, főleg a sportöltöző oldalán, mivel
közösen használjuk az épületet. A nyár folyamán a csoportszoba, felnőtt mosdó festését, falak
javítását tervezzük, mivel a tetőcsere alatt beázott. A kerítés festését, javítását is szeretnénk
elvégezni szülői segítséggel.”
A tagóvodák karbantartási lehetőségei az önkormányzatok beszűkült anyagi forrásai
mellett továbbra is elmaradnak a kívánatostól.
Bölcsődei intézményegységünkben az állandó személyi feltétel szeptembertől biztosított volt.
Az 5 csoportszobában, 68 férőhelyen tudtuk biztosítani a 3 év alatti gyermekek ellátását.
Jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően indítottuk el a
nevelési évet. 2018 augusztusában egy bölcsődei dajka jelentette be távozási szándékát, majd
novemberben egy kisgyermeknevelő távozott. Mindkét fő helyett sikerült új kolléganőt felvenni.
Nyáron a folyosó festése, és az alapvető karbantartási munkálatok megvalósultak.
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Egyetlen nevelési év sem múlik el hatósági ellenőrzések nélkül.
A 2018/2019-es nevelési évben az ÁNTSZ átfogó ellenőrzést tartott a SZEOB Játékvár
Óvodájában, illetve a SZEOB Tótágas Bölcsődéjében utóellenőrzést tartott. Oktatási Hivatal
hatósági ellenőrzése során, márciusban, a kötelező óvodába járást ellenőrizte. Az ellenőrzés a
2015/16, 2016/17, és 2017/18-as nevelési évet érintette. A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati
Hivatal által megbízott belső ellenőr 2019. áprilisában, a 2018. évi ellenőrzési terv alapján, az
intézmény humánerőforrás gazdálkodás szabályozását (engedélyezett létszám, végzettsége,
juttatások) vizsgálta. Júniusban a Magyar Államkincstár tartott pénzügyi ellenőrzést, a SZEOB
Tótágas Bölcsődéjében. A hatóságok az ellenőrzések során hiányosságot, szabálytalanságot
nem találtak.
Az udvari játékeszközök éves ellenőrzésére megtörtént, mint azt korábban írtam, az építkezés
miatt kiszedett játékeszközök visszatelepítése még folyamatban van.
A 2013-ban bevezetett pedagógus életpályamodell részeként a pedagógusok minősítése
minden évben megvalósul. A 2017/18-as nevelési év újdonsága az országos szakmai ellenőrzés,
a tanfelügyet is elindult. A 2018/19-es nevelési évben minden tagóvodavezetőt,
intézményegység-vezetőt, igazgatót tanfelügyeltek, illetve a székhelyóvodát és a tagóvodákat,
mint intézményt is ellenőrizték. Minden szakmai kritériumnak maximálisan megfeleltünk.
A 28 fős óvodapedagógusi létszámból 11 fő (40%) PEDII. kategóriában 1 fő Mester
kategóriában van. Az életpálya modell szociális szférára való kiterjesztésével a bölcsődében,
diplomával rendelkező kisgyermeknevelők is bekapcsolódtak a minősítésbe. A pedagógus
munkakörben dolgozó 4 főből 1 fő már PED II. kategóriában 2 fő PED I kategóriában 1 fő pedig
gyakornok kategóriában van. A SZEOB Egyesített Óvodák intézményegységében a 2018/2019-es
nevelési évben az Oktatási Hivatal a tanfelügyeleteken túl 2 fő minősítési vizsgáját is
lebonyolította. A belső ellenőrzésben 3 fő pedagógus, 3 fő kisgyermeknevelő, 3 fő dajka
kolléganőnk és 1 fő titkárnő vett részt. Az ellenőrzés teljes egészében az intézmény Belső
Önértékelési Szabályzatában meghatározottak valamint a szociális szférára vonatkozó
ágazatspecifikus szabályzat szerint valósult meg.
A SZEOB Játékvár Óvodája, mint a Soproni Egyetem Benedek Elek Óvodapedagógiai
Karának „Bázis Óvodája” minden évben fogadja a hallgatókat. Magas színvonalú
nevelőmunkánknak köszönhetően, folyamatosan jelentkeznek hozzánk szakmai gyakorlatra már
nem csak az óvodapedagógus hallgatók, hanem más nevelési területhez kapcsolódó képzésben
részt vevő hallgatók is. A gyakorlaton résztvevők közül 7 fő óvodapedagógus jelölt, illetve a 2 fő
gyógypedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő konduktor és 1 fő tanító képesítést
megszerezni kívánó volt. Az összes gyakorlat ideje 11 hét, közel három hónap volt.
A törvényi és jogszabályi előírásokat betartva intézményünkben minden évben
felülvizsgáljuk, aktualizáljuk a szabályzatainkat (BÖP, HIT, SZMSZ, PP, Házirend). 2018.
szeptemberében szükséges volt a házirend az SZMSZ a Pedagógiai program felülvizsgálata, illetve
a Pedagógiai programunk módosítása.
Intézményünk a jogszabályokban, s belső szabályzataiban meghatározottak szerint látta el
feladatait a 2018/2019-es nevelési évben.
A 2018/2019-es nevelési év jelentős többletterhet rótt az intézmény valamennyi
alkalmazottjára. Köszönet és hála kitartó munkájukért. Áldozatvállalásuk nélkül a
kisgyermekek egészséges, biztonságos, szeretetteli nevelése nem lett volna biztosítható.
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1. Alapító okirat szerinti feladatellátás (2019. május 31.-i adatok)
Alapító okirat szerint ellátott feladat
ebből a többi
gyermekkel
együtt
nevelés
nevelhető
ben
sajátos
résztve
nevelési igényű
vő
gyermekek
összes
óvodai
fő
nevelése
fő

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája,
9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Telephely: Tótágas
Bölcsőde, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 16.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti
út 16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Temető
u. 1.

ebből
nemzetiséghez tartozók
óvodai
nevelése
fő

Alapító
okirat
szerinti
maximálisan
felvehető
gyermeklétszám

Férőhely
kihasználtság %

napi
nyitva
tartás
tól-ig

napi
nyitva
tartási
óra

csoportok
száma

259
(SNIvel
266

5

25

260

100%

5.3017.30

12

11

68

-

-

68

100

5.3017.30

12

5

-

9

25

84

6.0016.00

10

1

25

72

7.0016.00

9

1

17

20

_

Intézményünk óvodai intézményegységében a 2018. szeptemberétől 3 éves kortól kötelező óvodai
nevelésben való részvétel minden igényét kielégítettük. Az óvodai nevelésben való részvételi
kötelezettségének minden arra kötelezett gyermek eleget tett, 100%-ban intézményünkben. A
sajátos nevelési igényű gyermekek különleges, speciális végzettségű szakemberekkel történő
fejlesztése továbbra is csak intézményi kereteken kívül biztosítható (logopédus,
pszichopedagógus, konduktor, gyógypedagógus). Fenntartónk az intézmény költségvetésében e
feladatok ellátására biztosítja a fedezetet.
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2. Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság az óvodai és bölcsődei
intézményegységben
2.1. adattáblák
Óvodás gyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási hely
megnevezése
Felvehető maximális
gyermeklétszám

SZEOB Játékvár Óvodája
fő

Óvodai csoportok száma
Óvodás gyermekek
létszáma
Tényleges
gyermeklétszám alapján
meghatározott csoport
átlaglétszám fő/csoport
SNI-vel felszorzott
létszám
SNI-vel felszorzott
gyermeklétszámmal
számított csoport
átlaglétszám: fő/csoport
Étkező gyermekek
létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy.
létszáma
Hátrányos helyzetű gy.
létszáma:
A nemzetiséghez
tartozók létszáma

11
01.szept.

01.okt.

31. dec.

31. máj.

259

259

258

259

25

25

25

25

266

266

266

266

25

25

25

25

259

259

258

259

0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

0

0

50

50

50

50

A csoportok átlaglétszáma a köznevelési törvényben meghatározott 20 főhöz képest 25 fő, ami
nagyon magas. Az étkezést minden gyermek igénybe veszi. A 2016 szeptemberétől érvényes
szabályozások szerint a gyermekek közel 60%-a, valamilyen jogcímen ingyenesen étkezhet az
óvodában. Ez az arány havonta is változhat és tapasztalataink alapján évről évre növekszik,
vélhetően a nagyobb számú nagycsaládosok, és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeklétszám miatt.
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Óvodásgyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási hely
megnevezése

SZEOB Csillagvirág Tagóvodája

Felvehető maximális
gyermeklétszám

25

Óvodai csoportok száma

1

Óvodás gyermekek létszáma
SNI-vel felszorzott létszám
Étkező gyermekek létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy. létszáma
Hátrányos helyzetű gy.
Létszáma:
Halmozottan hátrányos
helyzetű
A nemzetiséghez tartozók
létszáma

01.szept

01.okt

31. dec.

31. máj

16
16
16
2
7

17
17
17
2
8

16
16
16
2
7

15
15
15
2
6

3

3

3

3

6

6

5

5

9

9

9

9

Óvodásgyermekek létszám mutatói
A feladat ellátási hely
megnevezése

SZEOB Micimackó Tagóvodája

Felvehető maximális
gyermeklétszám

25

Óvodai csoportok száma

1

Óvodás gyermekek létszáma
Étkező gyermekek létszáma
Félnapos óvodás
Veszélyeztetett gy. létszáma
Hátrányos helyzetű gy.
Létszáma:
Halmozottan hátrányos
helyzetű
A nemzetiséghez tartozók
létszáma

01.szept

01.okt

31. dec.

31. máj

17

18
18
0
0

20

17
0
0

18
18
0
0

20
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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A SZEOB Játékvár Óvodájában az intézménybe beíratott gyermekek és a hiányzások trendvizsgálata

A SZEOB Játékvár Óvodájában a naponta jelenlévő gyermekek átlag
létszámának összehasonlítása
300
250
200
150
100
50
0

237
193

229
176

228
180

256
229 209
180

227
170

férőhelyek száma
felvett gyermekek száma
óvodában lévő gyermekek átlag
létszáma

A SZEOB Játékvár Óvodájában az óvodás gyermekek hiányzásának százalékos
mutatói (átlag)
21%

2018-2019 nevelési év
20%

2017-2018 nevelési év

24%

2016-2017 nevelési év
20%

2015-2016 nevelési év

23%

2014-2015 nevelési év
21%

2013-2014 nevelési év
18%

19%

20%

21%

22%

23%

24%

A köznevelési törvény az óvodai csoportok minimális létszámát 13, maximális létszámát 25,
átlaglétszámát 20 főben határozza meg. Intézményünk óvodai csoportjaiban, ebben a nevelési
évben évkezdetkor maximális létszámtól való eltérésre fenntartói engedélyt kérnünk nem kellett.
Nevelési év közben, szülői kérelemre, kizárólag a Játékvár Óvodában, 2 gyermek óvodai
jogviszonya szűnt meg, családjuk elköltözött Szentgotthárdról, 1 gyermek családja jelezte a
jogviszony megszüntetésének kérelmét szept.2-től. Év közben 4 fő 3. életévét betöltött- kötelező
óvodáztatásban részt vevő - kisgyermek felvételét kérték a Játékvár Óvodába, mivel a családok
Szentgotthárdra költöztek.
A Játékvár Óvodában az összesen 5 fő sajátos nevelési igényű gyermeket a köznevelési törvény 4.
melléklete, valamint a Szakértői Bizottság szakvéleményei alapján a csoportok létszámainak
számításánál kettő és három gyermekként kell figyelembe vennünk.
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SZEOB Tótágas Bölcsődéje
Beíratott gyermekek
száma, akik
Férőhely hány
ellátásban
%-a
Nyitvarészesültek és az
Havi beíratott
Tanúsítvány
tartási
adott hónapban 10
létszám
Hónapok
szerint 68
napok
napnál többet nem
férőhelyre
hiányoztak összesen
(fő)
2018.
2019.
2018. 2019. 2018.
2019. 2018/209
Szeptember
58
85
60
20
Október
59
89
66
21
November
52
76
68
20
December
59
86
68
15
Január
57
83
67
22
Február
55
80
67
20
Március
60
88
68
20
Április
67
98
68
19
Május
59
86
68
22
A statisztikai adatokból jó látható, hogy havi szinten a 10 napnál több napot hiányzó gyermekek
létszámát az idevonatkozó jogszabály szerint nem lehet figyelembe venni a normatíva igénylése
esetén.
Feladat ellátási hely
megnevezése

SZEOB Tótágas Bölcsődéje

Felvehető maximális gyermeklétszám

68 fő

Bölcsődei csoportok száma
Bölcsődés gyermekek létszáma
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő
Hátrányos helyzetű
a Gyvt..21B.§ (1) bekezdés a) pontja szerint,
a jövedelmi helyzet miatt ingyen étkező
Tartósan beteg
Három vagy több gyermekes család
gyermeke

5
szept.1
60

okt. 30.
66

dec 31.
68

május 31.
68

-

-

-

-

-

-

-

-

29

31

33

33

-

-

1

2

10

10

10

10

A SZEOB Tótágas Bölcsődéjében a 2018/2019-es nevelési évben 68 gyermek felvételére került sor.
A felvétel eredményéről a szülőket írásban tájékoztattuk. Felvétel során az idevonatkozó
jogszabályi környezetnek megfelelően elsőbbséget élvezett az a gyermek, akinek mindkét szülője
a munkaerőpiacon való részvétel miatt nem tudja gyermeke napközbeni ellátását illetve a
szociálisan hátrányos helyzete indokolttá teszi az egészséges fejlődés miatt az intézményi
nevelést, gondozást, étkezést. Az év folyamán 3 gyermeknél javasolta a Család- és Gyermekjóléti
Központ a gyermek bölcsődei felvételét. A 2018/2019-es nevelési évben, elsősorban a
szeptemberi, októberi hónapokban valósult meg a gyermekek adaptálása a bölcsődei
környezethez, így már a november hónapban 68 gyermek felvételére került sor. Minden
férőhelyet feltöltöttünk. A gyermekek 80%-a fizet gondozási személyi térítési díjat. A gyermekek
51%-a étkezhet ingyenesen.
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A SZEOB Tótágas Bölcsődéjének csoportonkénti kimutatás

csoportok
Misi mókus
Napsugár
Sün Balázs
Pöttyös
Katica
Pillangó
Panna
csoportok
Misi mókus
Napsugár
Sün Balázs
Pillangó
Panna
Pöttyös
Katica

a csoport
típusa
kisóvodás
csecsemő
kisóvodás
vegyes
kisóvodás
a csoport
típusa
kisóvodás
csecsemő
kisóvodás
kisóvodás
vegyes

szept. 01.

okt. 31.

nov. 30.

dec. 31.

jan. 31.

4
14
6

11
14
10

12
14
14

12
14
14

12
12
14

13

14

14

14

14

10

14

14

14

14

febr. 29.

márc.31

ápr.30.

máj.31.

jún.30.

12
12
14

12
14
14

12
14
14

12
14
14

12
14
14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Az érvényes szabályozások szerint történik a gyermekcsoportok kialakítása, azaz a 2. életévüket
be nem töltött gyermekeket egy csoportszobában helyezzük el, a csoportlétszám 12 fő. A
bölcsődébe felvett gyermekekről a jogszabályban meghatározott módon nyilvántartást vezetünk.
A felvétel napján minden gyermeket, mint igénybevevőt rögzítünk a TAJ alapú nyilvántartásban,
a szolgáltatás igénybevételéről, a hiányzásról napi szinten jelentést készítünk, minden hó 15-ig
önellenőrzést teszünk a KENYSZI felületén, hogy ellenőrizzük az előző havi jelentések tartalmát.
Az igénylések megtörténtéről napi szinten jelentési kötelezettsége van az intézményegységvezetőnek.

Intézmény neve: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Címe: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
OM azonosítója: 036456

12

2.2. adattábla, nem magyar és kettős állampolgárságú gyermekek
Nem magyar
állampolgárságú
gy. létszáma
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája,
9970 Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti út
16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Temető
u. 1.

A gyermekek korösszetétele

fiúk

lányok

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

7 éves

-

-

--

--

--

--

--

-

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Kettős
állampolgárságú
gy. létszáma
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája,
9970 Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti út
16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Temető
u. 1.

Nemek aránya

Nemek aránya

A gyermekek korösszetétele

fiúk

lányok

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

7 éves

-

-

--

-

-

-

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha „menedékes”, ha a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, vagy
Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik. A feltételek
meglétét a gyermek óvodai jelentkezésekor igazoltatjuk, amennyiben azoknak megfelel,
szerepelhet óvodai nyilvántartásunkban. A 2018/19-es nevelési évben az előző évekkel
ellentétben nem volt nem magyar állampolgárságú, óvodai nevelésben résztvevő gyermek,
intézményünk azonban továbbra is nyitott a más népek, kultúrák befogadására. Az inkluzív
óvodai nevelési gyakorlat a másság el-és befogadását érvényesíti, így a nem magyar
állampolgárságú, a sajátos nevelési igényű gyermekek részvétele óvodánk életében természetes.
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2.3. adattábla, csoportonkénti kimutatás

Ficánka
fh 25
Napsugár
fh 25
Kiscsillagok
fh 25
Babóca
fh 25
Hétszínvirág
fh 25
Zsebibaba
fh 25
Kismackók
fh 25
Kipp-kopp
fh 20
Makk Marci
fh 25
Katica
fh 20
TÖRPIKÉK

fh 25

fh 25

Telephely, feladat
ellátási hely neve,
címe

a csoport
típusa

szept.
1.létszám

október
1.
létszám

május 31.

SNI fő

Nemzetiségi
fő

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.

középső

25

25

25

1
(3 főnek
számít)

--

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.

vegyes

25

25

25

--

német
25

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.

vegyes

25

25

25

1
(2 főnek
számít)

szlovén
25

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.

kis

22

22

22

1
(3 főnek
számít)

--

nagy

25

25

26

--

--

kisközépső

25

25

25

--

--

kis

23

23

23

-

--

középsőnagy

20

20

20

--

--

nagy

25

25

25

1
(2 főnek
számít)

--

nagy

23

23

24

kis

17

Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág Tagóvodája,
9962 Csörötnek, Vasúti
út 16.

vegyes

16

Tagóvoda: SZEOB
Micimackó Tagóvodája,
9962 Magyarlak, Boldog
Brenner J u. 1.

vegyes

17

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.

--

18

1
(2 főnek
számít)

17

15

-

magyar
nyelvű,
cigány, 9

18

20

-

-

17
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2.4. adattábla, óvodai felvételek a 2019/2020-as nevelési évre (2019. augusztus 31-i adatok)
A
A
A
2019/2020.
2019/2020.
2019/2020.
nevelési évre
nevelési évre nevelési évre
felvételt
beiratkozott
elutasított
nyert
gyermekek
gyermekek
gyermekek
létszáma
létszáma
létszáma

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája,
9970
87
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
2
Tagóvodája, 9962 1 fő kérte a
Csörötnek, Vasúti
halasztást
út 16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
13
Magyarlak, Boldog
Brenner János u. 1.

Nemek
aránya
fiúk

A gyermekek korösszetétele

3
éves
3
4
5
6
7
lányok
nél éves éves éves éves éves
fiatal
abb

--

84

45

39

3

79

-

1

1

--

--

1

1

--

--

1

--

--

--

--

--

18

5

8

5

7

1

--

--

--

Fenntartónk a 2019/2020-as nevelési évre szóló óvodai beiratkozások idejét 2019. április 29. és
30. napjában határozta meg (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a szerint).
Az óvodai felvételek tárgyában hozott döntésekről minden szülőt írásban értesítettünk 2019.
május 31. napján, valamint hirdetmény formájában is tájékoztattuk a szülőket, mely
hirdetményeket a helyben szokásos módon tettük megismerhetővé. Felvételi kérelmet elutasítani
egy esetben, egy óvodában sem kellett, minden óvodai nevelés iránti igény teljesíthető. Az óvodai
nevelésben való részvételre kötelezett gyermekekről (akik 3. életévüket 2019. augusztus 31-ig
töltik be) kapott nyilvántartás kézhez vételét követően tájékoztattuk a jegyzőt arról, hogy ezen
gyermekek közül kik nem szerepelnek óvodai nyilvántartásainkban, illetve hogy a beiratkozás
határnapjáig nem jelentkeztek.
2 olyan gyermeket vettünk fel (1 fő Csörötnek, 1 fő Vasszentmihály), akinek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye nem az intézmény felvételi körzetében van, de szüleik
Szentgotthárdon dolgoznak. A Szentgotthárd közigazgatási területén óvodaköteles gyermekek
közül 7 fő, 2019. 09. 01-től óvodaköteles gyermek nem iratkozott be óvodánkba, mint a lakóhely
szerint illetékes intézménybe, ezt jeleztük a jegyző úr felé. Mind a 7 fő más település óvodájába
iratkozott be, illetve külföldön élnek. 2019 szeptemberétől a várható gyermeklétszámok az
óvodákban: SZEOB Játékvár Óvodája 267 fő, SZEOB Csillagvirág Tagóvodája 15 fő, SZEOB
Micimackó Tagóvodája 22 fő.
A Játékvár Óvodában 2020. szeptemberétől 4 csoportra kellett létszámemelésre engedélyt
kérnünk a fenntartótól.
Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartja. A nyilvántartás dokumentumait
jogszabályban meghatározottak szerint kezeljük. Minden óvodai nyilvántartásban szereplő
óvodás gyermeket a KIR-ben is nyilvántartunk, minden gyermek oktatási azonosító számmal
rendelkezik. Ezt a feladatot az intézményegység-vezető és a tagóvoda vezetők látják el,
naprakészen és pontosan.
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3. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel
3.1. adattábla, pedagógusok

Az adatok a jogszabályban előírt létszámot mutatják, sajnos minden álláshelyet nem
tudtunk betölteni, mint azt a bevezetőben részleteztem
Engedélyezett álláshelyek
száma

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája,
9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Telephely: Tótágas
Bölcsőde, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 16.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti
út 16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Temető
u. 1.

pedagógus

pedagógiai
munkát
közvetlenül
segítő

24

15

12
kisgyermeknevelő

csoportban
1
foglalkoztatott
csoportban
pedagógusra felsőfokú végzettségű
foglalkoztatott
jutó
óvodapedagógusok,
óvodapedagógus
gyermekek
kisgyermeknevelők
ok létszáma
létszáma
létszáma
Nő

Engedélyezett
álláshelyek száma
technikai,
adminisztrátor,
bölcsődei dajka

22

12

22 +2

4

11

6

3

3

2

2

2

9

2

2

1

2

10

2

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel
minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként
összesen napi két óra átfedési idővel. Napi 9-12 órás nyitvatartási idővel, heti 45-60 órás nyitva
tartással, a nyitva tartás alatti teljes óvónői jelenléttel, az átfedési idővel az óvodapedagógusok,
kisgyermeknevelők engedélyezett létszáma megfelelő.
A 2018/2019-es nevelési évet is a személyi feltételek biztosítása nehezítette. Ezt jelen
beszámoló bevezetője részletesen tartalmazza.
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2013. szeptember 1. napjától a 326/2013. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint az óvodapedagógusok
hetente maximum 4, naponta maximum 2 órában, nevelési évenként maximum 30 napon
díjazás nélküli eseti helyettesítéseket látnak el heti 32 órás kötelező óraszámukon felül. Ezekre
előre nem látható események miatt kerülhet sor, illetve ha a pedagógus álláshely nincs betöltve.
Összesítés az eseti helyettesítésről (Játékvár Óvoda)
2018.-2019. nevelési év
szeptembertől –júniusig

szept.
(napok
száma)
15

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

összesen

29

29

5

18

17

18

18

40

16

203

Kimutatás az eseti helyettesítésről a Játékvár Óvodában,
a 203 nap havi megoszlása (%)
2018 szeptembertől - 2019 júniusig
16; 8%

15;
7%

29;
14%

40;
20%

szeptember
október
november
december
29;
14%

január
február

18;
9%

március

18;
9%

5;
2%
17;
8%

18;
9%

április
május
június

Minden óvodai csoportban van egy szakképzett dajkánk, s 3 óvodai csoportonként egy
szakképzett pedagógiai asszisztensünk, akik közül a 13 csoportos óvodai intézményegységben 3
fő a 11 csoportos székhely óvodában, 1 fő a Csillagvirág Tagóvodában dolgozik. A székhely
óvodában a pedagógiai asszisztensek, tervezetten, órarend szerinti beosztásban, az SNI-s
gyermekeket nevelő óvodai csoportokban támogatják a gyermekek nevelését, segítik az
óvodapedagógus munkáját.
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3.2. adattábla, intézményvezetés
Intézményvezetés (név szerint)
Igazgató
Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája,
Varjuné
9970 Szentgotthárd,
Molnár
Kossuth L. u. 14.
Katalin
Telephely: Tótágas
Bölcsőde, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 16.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti út
16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Boldog
Brenner J u. 1.

Intézményegységvezető

Tagóvodavezető

Csányi Andrea

Igazgató és intézményegység-vezető
helyettes
Berkenyésné Polmüller Ildikó és
Bartakovics Ilona igazgató
helyettesek,
Murányiné Szukics Veronika
intézményegység-vezető helyettes
2019. május 31-ig
Tóth Sarolta intézményegységvezető helyettes novemberig
Herczeg Anita 2019. júliustól

Dr. Dancseczné
Kovács Tünde

Kovácsné
Nardai Lilián

Rojkó Gáborné

Intézményünk az óvodai nevelési feladatok mellet ellát nem köznevelési feladatot is, jelesül a
bölcsődei nevelés-gondozás feladatait is, így a köznevelési törvény értelmében többcélú
intézménynek kell tekinteni, tehát a vezetői létszámokat is eszerint, illetve az intézményi
gyermeklétszámok szerint kellett meghatározni. A különböző feladatokat ellátó
intézményegységek élén az intézményegység-vezetők állnak, a helyettesek létszámát az
intézmény nagysága szabja meg. Ilyen vezetői struktúrával, az SZMSZ-ben egyértelműen
meghatározott hatás-, jog –és feladatkörökkel az intézmény szakszerű és törvényes működése,
az állandó vezetői jelenlét, a vezetői helyettesítés folyamatosan biztosított. Az óvodai
intézményegység-vezetője felel az óvodák szakmai munkájáért, a székhely óvoda napi
munkájának operatív irányításáért.
Minden vezető a köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaideje (óvodai
intézményegység-vezető, igazgatóhelyettesek, egységvezető-helyettes 22-22 óra/hét, tagóvoda
vezetők 26-26 óra/hét) és törvényes munkaideje közti időben látja el vezetői feladatait.
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3.3 adattábla, egyéb munkakörök
nevelőmunkát közvetlenül segítő

Székhely: SZEOB Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth L. u.
14.
Telephely: Tótágas Bölcsőde,
9970 Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 16.
Tagóvoda: SZEOB Csillagvirág
Tagóvodája, 9962 Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda: SZEOB Micimackó
Tagóvodája, 9962 Magyarlak,
Temető u. 1.

dajka

pedagógiai
asszisztens

11

3

óvodatitkár

ügyviteli
dolgozó

takarító/
bölcsődei
dajka

1

2

2

3
1

1

1

A nevelő munkát segítő alkalmazottak létszáma a köznevelési törvény 2. mellékletében
meghatározottaknak megfelelő. Az egyéb feladatok ellátásához biztosított létszám az ellátandó
feladatoknak megfelelő.
A székhely óvoda udvarának napi takarítását több éven keresztül közfoglalkoztatásban való
részvétellel oldottuk meg. Sajnos 2019. év elején megszűnt a közfoglalkoztatási lehetőség, így az
udvari munkást a SZET Kft keretein belül kapta meg intézményünk a napi feladatok ellátására.
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3.4. adattábla, pedagógus képzettségek, végzettségek

Székhely:
SZEOB
Játékvár
Óvodája,
9970 Sztg.
Kossuth L. u.
14.
Telephely:
Tótágas
Bölcsőde,
9970 Sztg.
Kossuth L. u.
16.
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája,
9962
Csörötnek,
Vasúti út 16.
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája,
9962
Magyarlak,
Temető u. 1.

Vezetői
szakvizsgával
rendelkező
óv.pedagógus
létszáma

Szakvizsgá
val
rendelkez
ők
létszáma

tanár, tanító,
drámapedagógus
végzettséggel
rendelkezők
létszáma

Fejlesztő
pedagógusi
végzettséggel
rendelkezők
létszáma

PED I
sorolt
pedag.ok
létszáma

PED II
sorolt
pedag.ok
létszáma

5

5

5

3

8

11

4

4

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Gyakornok
Mentorok
létszáma
létszáma

4
(főiskolai
végzettségű
kisgyermeknevelő,
pedagógus
munkakörben)

Az intézmény magasabb vezető beosztású alkalmazottai rendelkeznek intézményvezetői
szakképzettséggel. A vezető beosztást ellátó pedagógus szakvizsgázott pedagógus. A szlovén
nemzetiségi feladatokat szlovén nyelvtanári diplomával bíró pedagógusok látják el. A német
nemzetiségi feladatokat német nemzetiségi diplomával illetve német nyelvvizsgával rendelkező
pedagógusok látják el. Fejlesztőpedagógusaink segítik a SNI-s, BTM-s gyermekek eredményes,
szakszerű óvodai nevelését, az óvodapedagógusok napi nevelőmunkáját.
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3.5. adattábla, pedagógus életpálya, pedagógusminősítések
Minősítések

Székhely:
SZEOB
Játékvár
Óvodája

Törvény által,
illetve pilot
minősítés által
PED II-be/
MESTER-be sorolt
pedagógusok

Érintettek neve
Érintettek
2017. évi
neve
eljáráson,
2016. évi
vizsgán részt vett
eljárásban
2018-tól PEDI.
részt vett,
PED II.
2017-től PED II

Kocsisné Bucsi
Etelka, (2019.jan.tól

Berkenyésné
Polmüller
Ildikó,
Hován
Istvánné,
Kardos
Tiborné
Varjuné
Molnár Katalin

nyugdíjas)

Murányiné
Szukics Veronika,
Tóthné Monek
Zsuzsanna,
Bartakovics Ilona,
Gubics Pálné,
Vargáné Wirth
Edit
Göcseiné Patonay
Zsuzsanna(2018.
mác.-tól
nyugdíjas)
Szarka Rozália
Csányi Andrea (M)

Telephely:
Tótágas
Bölcsődéje
Tagóvoda:
SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája
Tagóvoda:
SZEOB
Micimackó
Tagóvodája

Érintettek
neve
2018. évi
vizsgán részt
vett
2019-től PEDI
Bartakovics
Bettina
Gerencsér
Gréta
Horváth Júlia

Érintettek
Érintettek
neve
neve
2019. évi
2020. évi
vizsgán részt
vizsgára
vett 2020-tól jelentkezettek
PEDI
Horváth
Enikő

Dr. Dancsecsné
Tóth Sarolta
Kovács Tünde
Klujber Anett
minősítési eljárás

Mukics Ivett
Mukics Vivien

Klujber Anett

Kovácsné Nardai
Lilián
Takácsné Kovács
Ágnes gyakornok
minősítő vizsga

Rojkó Gáborné

Minősített pedagógusok létszáma a SZEOB intézményében a 2018/2019-es nevelési évben
1;
4%

3;
12% A SZEOB Óvodai intézményegységének pedagógusai

életpálya modell szerinti besorolása
(januártól)

Gyakornok
Ped I-be sorolt
11;
44%

10;
40%

Ped II-be sorolt
Mesterpedagógus
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4. Szakmai munkaközösségek működése, feladatellátás értékelése

Székhely: SZEOB
Játékvár
Óvodája, 9970
Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.

Szakmai munkaközösség működés
prezentációra
online
munkaközösségi
való
felületkezelés
foglalkozások
felkészülés száma/hospit
száma
(power point) áláson részt
száma
vevők

Intézményen
kívüli
résztvevők
létszáma

Megnevezése

Létszáma

1.

Korszerű
pedagógiai
dokumentáció,
pedagógus
reflexiók

7 fő

7

1

7

--

2.

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc

6 fő

7

3

7

1
zenepedagógus

3.

Kistérségi
területi
óvodavezetői
munkaközösség
(vezetői
kompetenciák az
országos szakmai
ellenőrzés
tükrében)

19 fő

3

3

2

12

A munkaközösségek vezetői megbízás alapján, pótlékkal történő díjazással látják el
feladatukat. A munkaközösségek vezetői éves munkájukról minden év június 15. napjáig
írásban beszámolnak, ebben értékelik munkájukat, javaslatot tesznek a nevelőtestületnek a
szakmai munka továbbfejlesztésére. A munkaközösségi foglalkozások száma az előző évekhez
hasonlóan alakult, s a munkaközösségek működési keretébe ágyaztuk a belső hospitálási
rendszert is.
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5. Tanköteles gyermekek ellátása

08.31-ig a 6.
életévét
betöltők
létszáma
fő

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája,
9970 Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág
Tagóvodája, 9962
Csörötnek, Vasúti út
16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája, 9962
Magyarlak, Temető
u. 1.

szakértői bizottsági
vizsgálatot kezdeményez
hatodik életévét
a gyermek iskolába
az óvodai
augusztus
31-ig
lépéshez
szükséges
szakvélemény
betöltő
fejlettségének
alapján a
gyermek óvodai
megállapítása céljából
gyermek
nevelésben való annak eldöntésére, hogy
elérte az
további
az augusztus 31-ig a
iskolába
részvétele
hetedik életévét
lépéshez
javasolt
betöltött gyermek
szükséges
részesülhet-e további
fejlettséget,
óvodai nevelésben.

99

80

7

1

6

6

átlag:

81%

14%

100%

19

_

6

_

0

_

65%

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megléte, annak igazolása. Ezt az igazolást az óvoda adja ki az ún. óvodai
szakvéleményen. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai
nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.
Óvodánk minden gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi, azt írásban rögzíti a
gyermek egyéni fejlődési naplójában, melyről a szülőt legalább félévenként dokumentáltan
tájékoztatjuk. Az óvodai nevelés országos alapprogramján nyugvó pedagógiai programunk, a
meghatározott mérési, értékelési rend szerinti fejlődési adatok képezik a tankötelezettséghez
szükséges fejlettség megállapításának pedagógiai alapját. Az óvoda dönti el, hogy a gyermek
mikor kész az iskolára, vitás esetekben a szakértői bizottság bevonásával. A hatodik életévüket
augusztus 31-ig betöltő gyermekek további óvodai nevelésben való részvételének oka egyrészt
az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettség nem teljes megléte (itt inkább a gyermekek
szociális és pszichikai fejlettsége nem érte el a kívánatos szintet), másrészt a családok ellenállása
az ún. nyári gyermekek beiskolázása ellen. Ezek a gyermekek 2012. augusztus 31-ig év
vesztesnek minősültek. Az iskolai élet megkezdése egy újabb óvodai év után zökkenő
mentesebb, a gyermek számára kevésbé megterhelő, kevesebb kudarcot hordoz magában.
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6. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések értékelése, gyermekbalesetek száma

Székhely: SZEOB
Játékvár Óvodája, 9970
Szentgotthárd, Kossuth
L. u. 14.
Tagóvoda: SZEOB
Csillagvirág Tagóvodája,
9962 Csörötnek, Vasúti
út 16.
Tagóvoda: SZEOB
Micimackó Tagóvodája,
9962 Magyarlak, Temető
u. 1.

A nyolc napon túl
gyógyuló sérüléssel
járó
gyermekbalesetek
száma

a fenntartó
értesítése
megtörtént

Súlyos
gyermekbaleset
száma

1

1

--

Szülő
értesítése,Orvosi
ellátás

igen

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

gyermekbalesetet
követően meg tett
szükséges
intézkedés.

szülői szervezet,
közösség képviselője
részvételét a tanuló- és
gyermekbaleset
kivizsgálásában
lehetővé tette az óvoda
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7. Az óvodai ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, bölcsődei programok
IDŐPONT
Megnevezése
Magyar nyelv napja,
vers és mesemondó
verseny/bölcsődében
diavetítés
Megemlékezés
október 23-ról
Összetartozás napja

Családi játszó
délelőtt
Családi játszódélután
bölcsőde
Március 15-i óvodai
ünnep a Színházban
Gyermeknap

Búcsúztató
Anyák napja
Betekintő az új
gyermekeknek
Hagyományos
ünnepek(Mikulás
Karácsony, Farsang,
Húsvét)
Bölcsőde kóstolgató
Idősek napja
Magyarlakon
Nyílt napok

HÓ

NAP

A program ideje
tól-ig

2018. nov.

13.

9.30-12.00

2018. nov.

8.

2018. okt.

19.

15 perc

2019. jún.

4.

10 perc

6.
30.

9.00-11.00

18.

15.00-tól

2018. okt.
2019. márc.
2018.okt.
2019. márc.

Részt vevő
gyermekek
létszáma

Részt vevő
szülők
létszáma

36
minden
gyermek
minden
gyermek
minden
gyermek

Részt vevő
külső
vendégek
létszáma

Ügyeletet
igénylők
száma

3
-

10
16

8
17

60

68

minden
gyermek

13.

építési
munkálatok
miatt
elmaradt
2019. jún.

07.

2019. máj.

02, 03

2019. ápr.

13

az ünnepekhez közeli
időpontok

20-25
perc/csoport
20-30
perc/csoport

125

160

90

223

250

200

9.00-11.00

60

80

csoportonként
eltérő
időtartamok

minden
gyermek

2019.

04.28.

10.00- 12.00

38

76

2018. okt.

5.

15.00 órától

15

40

2018. nov.
2019. márc.

8.
21.

9.00-11.00

93
109

lásd a
diagramot

2018.okt.
2019.febr.
2019. máj.
2019.júni.
2019. aug.

13.
22
17.
14.
30.

-Nevelés nélküli
munkanapok

Nyári szünet
(ügyelet: SZEOB
Micimackó
Tagóvodája)

2019. július
23- augusztus
10-ig

1 fő
1 fő
--

--

--

---

--

--

-----
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Részvétel a SZEOB Játékvár
Óvodájában szervezett nyílt napon
2018.11.08.

46%

Részvétel a SZEOB Játékvár
Óvodájában szervezett nyílt napon
2019.03.21.

45%

54%

25

55%

részt vett

részt vett

nem vett részt

nem vett részt

Részvétel a nyílt napon SZEOB Játékvár
Óvodájában
(%)
2018-2019 nevelési év

45%

55%

részt vett
nem vett részt

Az intézmény éves munkatervében meghatározott, tervezett programok, események,
rendezvények magvalósultak, azokról minden esetben feljegyzések készültek. A gyermekek
életkorának, intézményünk hagyományainak megfelelő céllal, tartalommal valósultak meg a
programok. Az óvodai nevelés nélküli felhasználható 5 munkanapból 5 napot a bölcsőde 1
munkanapból 1 napot használt fel a nevelési év végéig az intézmény, mindig nevelőtestületi
értekezletekre, szakmai rendezvényekre. E napokon – a szülő igénye esetén – óvodánk (a székhely
óvodában) ellátta a gyermek felügyeletét.
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Bölcsődei programok
IDŐPONT
Megnevezése
Népmese
világnapja:
Kisgyermeknevelők
Benedek Elek
mesét mondtak el a
gyermekeknek
Családi játszó
délután
Magyar nyelv
napja:
Diavetítés
Hagyományápolási
céllal megtartott
ünnepeink
(Mikulás,
karácsony,
Hagyományápolási
céllal megtartott
ünnepeink :Farsang
Óvodapedagógusok
bábelőadása
Óvodások műsora

HÓ

N
A
P

A program
ideje tól-ig

Részt vevő
gyermekek
létszáma

2018.
szeptember

27.

10.00-10.30

44

2018.
október

18.

15.00- tól

60 gyermek+ szülő,
kisgyermeknevelő

2018.
november

8.

30 perc

minden gyermek

az ünnephez
közeli
időpontokban

minden gyermek

2019.
február

minden gyermek

2019.
március
2019.
április

Hagyományápolási
céllal megtartott
ünnepeink:
Húsvét

2019
április

Bölcsőde
kóstolgató

2019.
április

Nevelés-gondozás
nélküli nap

2019.
április

28.

21.

Részt vevő
szülők létszáma

71 szülő

50 perc

64 gyermek +
kisgyermek-nevelők

40 perc

50 gyermek

nyuszifészek
keresés az
udvaron

minden gyermek

kisgyermeknevelők

szombat
délelőtt

38 fő leendő
bölcsődés gyermek

kisgyermeknevelők.
intézményegységvezető

szakmai
konferencia

Részt vevő
külső vendégek
létszáma

óvodapedagógusok

76 szülők, 2
nagyszülők,
minden
kisgyermeknevelő,
intézményegységvezető
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8. Továbbképzések értékelése (külső, belső). Belső tudásmegosztás
Szakmai továbbképzések
Akkreditált továbbképzés megnevezése
SZEOB

részt vevők létszáma/fő

- Így tedd rá!

2

- pedagógusok felkészítése a minősítő eljárásban való részvételre,

1

- az autizmus elméleti háttere és a beavatkozás néhány gyakorlati lehetősége

1

- család-pedagógia-prevenció

2

- alma és fája- a külső világ és ami benne van

2

- A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A
kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása,
kezelése.

6

A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint
- továbbképzésben vesz részt. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus,
aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak,
aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. Az a pedagógus, aki a Nkt.
hatálybalépésekor az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógus-továbbképzésben történő
részvételre nem kötelezhető. Intézményünk 26 óvodapedagógusából jelenleg 16 fő (62%), aki
továbbképzésre nem kötelezett. A továbbképzésben való részvételek részben pályázati
támogatással, részben a képző által finanszírozott formában, s részben költségvetési
támogatással, részben pedig a nemzetiség nyelve szerinti ország által támogatottan (szlovén
nemzetiségi pedagógusok továbbképzése) valósulhattak meg.
A továbbképzéseken való részvétel, óraszám szerinti eloszlását a következő táblázat, illetve a
diagram mutatja:
óraszám
továbbképzésen
résztvevők
száma

10

20

30

40

1

2

5

6

40 órás

10 órás

30 órás

20 órás

20 órás

30 órás

10 órás

40 órás
0

2

4

6

A 2018-19 –as nevelési évben a SZEOB egyesített óvodák óvodai intézményegységéből
összesen 440 óra továbbképzésen vettek részt a pedagógusok.
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Gyakorlatra jelentkező óvodapedagógusok, dajkák támogatása
Büszkék vagyunk arra, hogy a SZEOB Játékvár Óvodája a Nyugat-magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Karának bázisóvodájaként egyre többen keresik fel a SZEOB Játékvár
Óvodát, de tagóvodáinkat és bölcsődénket is azok a hallgatók, akik intézményünkben
szeretnék megszerezni a képesítésükhöz elengedhetetlen szakmai gyakorlatokat. Örömmel
fogadtuk a képző intézmények pozitív visszajelzéseit, elismerő szavait, melyek visszaigazolást
jelentenek intézményünk részére a magas színvonalú szakmai munkánkról. A felkérések száma
évről-évre növekszik, a 2018/2019-es nevelési évünkben 7 fő óvodapedagógus hallgatót, 2 fő
gyógypedagógust, 1 fő pedagógiai asszisztenst, 1 fő konduktort és 1 fő tanító gyakorlatost
fogadott intézményünk. A gyakorlaton lévő hallgatók összesen 11 hetet töltöttek
intézményünkben. A hallgatók felkészítését szakképzett kollégáink segítették, akik nem kevés
többletmunkával és rengeteg adminisztrációval látták el ezen plusz feladataikat. Köszönet és
hála munkájukért.
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9. A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás értékelése
Dátum
Feladatellátási hely

Megnevezése

hó

nap

2018.okt.

04.

2018.09.15
-ig
2019.04.15
-ig
SZEOB Játékvár
Óvodája

Részt vevő
óvodapedagógusok
kisgyermeknevelők

Szülői Választmány
nevelési évnyitó
értekezlete

igazgatói évértékelés,
SZKV elnök munkaterve,
programnaptár

21

3

Óvodai csoportok
szülői értekezletei

intézményi
dokumentumok,
csoportesemények,
pedagógiai kérdések

lásd a
grafi
kont

csoportonként 2
óvónő szükség esetén
Csányi Andrea
(Kismackó csop.-ban)

2018.dec .

19.

Szülői Választmány
értekezlete

közös készülődés a SZK
bálra

16

2 fő vezető

2019.01.

24.

Szülői Választmány
értekezlete

báli tombolázás

19

2 fő vezető

2019.03.

21.

Szülői Választmány
értekezlete

21

3 fő vezető

16.

Szülői Választmány
értekezlete

Az épület bejáratára
kerülő bástya
költségeihez történő
hozzájárulás

11

2 fő vezető

Újonnan érkező gyermekek
szüleinek

45

anya-gyermek kapcsolat,
anyai érzelmek fontossága,
szobatisztaságra nevelés,
óvodába menő gyermekek
szüleivel megbeszélés

20
24
34

minden
kisgyermeknevelő,
szülők

alakuló ülés

3

1 fő kisgyermeknevelő

2019. 05.

2019.06.

SZEOB Tótágas
Bölcsőde

Tartalma

Részt
vevő
szülők
száma

2018.09.
2018.12.
2019.05.

2018. 09.

szülői értekezlet

19.

26
16.
23.

szülőcsoportos
beszélgetések

Érdekképviseleti
Fórum Értekezlete

13.

Részvétel a SZEOB Játékvár
Óvodájában
2018-2019 nevelési év

27%

Az intézménybővítéssel
kapcsolatos információ
csere

Részvétel a SZEOB Játékvár
Óvodájában
2018-2019 nevelési év

42%

73%

igazgató, int. egys.
vezető,
kisgyermeknevelő

58%

részt vett

részt vett

nem vett részt

nem vett részt
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Részvétel a szülői értekezleten a SZEOB
Játékvár Óvodájában (%)
2018-2019 nevelési év

34%

66%

részt vett
nem vett részt

10. Az óvoda-iskola átmenet támogatásának értékelése
Dátum
hó

Megnevezése
nap

2018.dec.

SZEOB
Játékvár
Óvodája,
tagóvodái

07.

Kukucskáló

2019.05.

16.

tanító nénik
látogatása az
óvodában

2019.05.

17.

Óvodások
látogatása az
iskolában

2018.09.

2019.
januármárcius

2018.09.

iskolaérettségi
vizsgálatok a
Pedagógiai
Szakszolgálat
szakembereivel

iskolaérettségi
vizsgálatok
SNI vizsgálatok,
papírok
áttekintése

Tartalma
ismerkedés az
iskolával, a
tanítónénikkel
óvodai
környezetükben
ismerkednek a
gyermekekkel
Leendő első
osztályosok
iskolában tett
látogatása
óvodapedagógusok
segítése az iskola
készültség
megállapításában

az óvodai
szakvélemények
megerősítése

Helye

Érintettek köre

Arany János Iskola

leendő első
osztályosok

óvodánk azon
csoportjai, ahol
tanköteles korú
gyermekek nevelődnek

leendő első
osztályosok,
óvónők,
tanítónők

Napsugár, Makk-Marci,
Hétszínvirág, Katica,
Kiscsillagok csoport
Csillagvirág, Micimackó
Tagóvodákban

gyermekek,
óvónők,
szakemberek

Pedagógiai Szaksz.
Ped. Szaksz.
Szentgotthárdi
Tagintézménye
szakembereivel a
Játékvár Óvodában

gyermekek,
szakemberek
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11. Külső kapcsolatok értékelése
Megnevezése

SZEOB

Tartalma

Helye

könyvtárhasználat

ismerkedés a könyvtárral,
könyvekkel, könyv
bemutatás

múzeum pedagógiai
foglalkozás

farsangi állarckészítés

színházlátogatás

3 alkalommal, szülői
befizetéssel a gyermekek
meseszínházi előadáson
vettek részt

Színház

minden óvodai
csoport

színházi előadás
könyvtár
szervezésében

1 alkalommal

Színház

középsős és
nagycsoportos
gyermekek

jellemzések készítése
gyermekekről

a szolgálat hivatalos
megkeresésére a gyermeket
nevelő pedagógusok
jellemzést készítenek a
gyermekről

Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat

4 eset

programok az általános
iskolával

Táncház 1 alkalommal

Arany János Ált.
Isk.

nagycsoportos
gyermekek

Pedagógiai
Szakszolgálat

óvónők,
gyermekvédelmi
megbizott

Takács Jenő
Zeneiskola

minden
nagycsoport

Védőnői
Szolgálat
Óvoda

minden gyermek

Iskola fogászat

minden gyermek

szűrések,
esetmegbeszélések
5 alkalom

helyszínbiztosítás,
zenei élmények

egészségügyi
szűrővizsgálatok

tapasztalatok átadása,
esetmegbeszélések az
óvodapedagógusokkal,
tanácsadás az
óvodapedagógusoknak
nagycsoportosoknak élő
hangszeres zenei bemutató
előadás,
helyet adunk a zeneóvodai
foglalkozásoknak
(tagóvodákban ia)
az évenkénti szemészeti,
belgyógyászati szűrések
bonyolítása,
negyedévente rendszeres
fejtetvességi ellenőrzés
fogászati szűrővizsgálat

Móra Ferenc
Városi Könyvtár
és Múzeum
Móra Ferenc
Városi Könyvtár
és Múzeum

Érintetek köre

5 óvodai csoport

4 óvodai csoport
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12. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
Telephely

SZEOB Játékvár
Óvodája és Tótágas
Bölcsődéje

TARTALOM

ALKALMAK

részvétel a Család- és
Gyermekjóléti
Központ koordinációs
bizottsági ülésein

1

esetmegbeszélés

4

rászoruló családok
részére felajánlások
(ruha, cipő, játék)
kiosztása

szükség szerint,
alkalmanként

Érintettek köre
bölcsődei és óvodai
gyermekvédelmi
koordinátor és a
szolgálat munkatársai
int. egység vezető, 2
óvodapedagógus, az
óvoda gyermekvédelmi
koordinátora
bölcsődei és óvodai
gyermekvédelmi
koordinátor

Intézményünkben a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai feladatok ellátása minden
pedagógusnak kötelessége. A székhely óvodában és a bölcsődében a gyermekvédelemmel
kapcsolatos feladatokat a gyermekvédelmi koordinátorok hangolják össze, látják el
intézményi szinten, külön díjazás nélkül (az óvodai koordinátor kötött munkaidejének
neveléssel le nem kötött egy részét e célra felhasználhatja). A SZEOB Játékvár Óvodájában a
gyermekvédelmi feladatokat 2019. januárjától kolléganőnk elvesztése miatt egy másik
óvodapedagógus látta el. A pedagógusok jelzései alapján ők kezdeményezik a megfelelő
fórumokon a segítést, támogatást, tanácsadást a gyermekek érdekében, ők tartanak
közvetlen kapcsolatot a Család és Gyermekjóléti Központtal, szükség esetén a Gyámhivatallal.
Munkájukat az intézményvezetés iránymutatásai mellett végzik, önálló aláírási
jogosultsággal nem rendelkeznek. A kapcsolatok egyre eredményesebbek és konkrétabbak.
A tagóvodák ez irányú feladatainak ellátása a tagóvoda vezetők feladata.
A 2.1. adattáblában mutattuk ki a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
létszámát intézményünkben. Ezen adatokról az intézménynek kizárólag akkor van tudomása,
ha a település jegyzője, a szülő hozzájáruló nyilatkozatával arról tájékoztatja az intézményt.
Mindemellett tény, hogy viszonylag sok az olyan kisgyermek, ahol a jogosultság ugyan nem
megállapítható, de a gyermek helyzete nem ideális (ez az ingyenesen étkező gyermekek
számából is levonható következtetés). Ilyenkor, a magunk eszközeivel próbálunk meg
támogatást, segítséget nyújtani, pl. Karitászon keresztül.

Intézmény neve: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Címe: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
OM azonosítója: 036456

33

13. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok értékelése

sorsz.

1.

2.

gyermek
neve:

küldés helye:

tanköteles

iskolába
megy

SNI

Skaper
Lara

Országos
Mozgásvizsgáló
Intézet, Budapest

nem

nem

igen
3 fő

Németh
Dávid
László

Vas Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat

igen

nem

igen
2 fő

3.

Simon
Noel

Vas Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat

igen

nem

igen
2 fő

4.

Kulcsár
Léna

Országos
Mozgásvizsgáló
Intézet, Budapest

nem

nem

igen
3fő

5.

Bedics
Dominik

Vas Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat

nem

nem

igen
3fő

fejlesztése heti
óraszámbanintézményünkben
biztosított helyszínen,
illetve a Pedagógiai
Szakszolgálatnál
heti 2 alkalommal
Novákné Bedőcs Andrea
konduktor segítségével,
egyéni mozgásfejlesztés,
Domiterné Weidl Anita
heti 1óra egyéni
fejlesztés,
gyógypedagógiai
fejlesztés 2 alkalommal –
Sásdi Csilla
Domiterné Veidl Anita 2
óra, Sásdi Csilla heti 2
óra gyógypedagógiai fejl.
egyéni mozgásfejlesztés
heti 2 alkalommal
Novákné Bedőcs Andrea
konduktor segítségével,
Sásdi Csilla heti 1 óra
gyógypedagógiai
fejlesztés
Kovács Eszter heti 3 óra,
Sásdi Csilla heti 2 óra
gyógypedagógiai
fejlesztés

14. Óvodai hittan
gyermekek
létszáma

Hittant
tanító
neve

Helyszín

Időpont

SZEOB Játékvár Óvodája

9

Kollerné
Loós
Zsuzsanna

óvoda

hetente 1 alkalom

SZEOB Csillagvirág, és
Micimackó Tagóvodája

15

Víz Ágnes

az óvoda

hetente 1 alkalommal
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15. Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység

IDŐPONT

ESEMÉNY

2014.
szeptembertől,
folyamatosan

a módosított PP
bevezetésével a vegyes
és nagycsoportosoknak
heti 2x-i
mozgásfoglalkozás

TARTALOM

102 fő

•

•
2018. november
hónap

az egészség hónapja

•
•

SZEOB
Játékvár
Óvodája

játszótéri eszközök felülvizsgálata

minden
gyermek

minden
gyermek
vezetés és
pedagógusok
vezetés
SZET Kft.

folyamatosan

balesetmentes környezet
szabadban és épületben

folyamatosan

a PP egészségfejlesztési
programelemének
folyamatos megvalósítása
minden óvodai
csoportban

a PP-ban meghatározottak

minden
pedagógus és
minden
gyermek

játékos együttmozgás
minden nap

a csoportok tevékenységi terveiben
meghatározott célokkal és
tartalmakkal gondoskodunk minden
gyermek, naponkénti
mozgásfejlesztéséről,
mozgásigényének kielégítéséről, a
mozgás megszerettetéséről

minden
gyermek és
minden
pedagógus

só-szoba, tornaszoba
használat
csoportbeosztás szerint
illetve a szabad
levegőn való
tartozkódás

összerendezett, harmonikus
mozgás kialakítás érdekében
közös mozgás, mozgásos játékok

gyermekek és
nevelőik

folyamatosan

SZEOB
Tótágas
Bölcsőde

a csoportokban a helyes
fogmosási technikák
bemutatása,
gyógyító mesék a lelki
egészség megőrzéséhez,
baleset megelőzési
ismeretek gyermekeknek,
egészséges táplálkozás,
zöldség-gyümölcs napi
fogyasztása

gyümölcsnapok, salátakészítés,
aszalás, gyümölcslékészítés,

folyamatosan

érintettek
létszáma

folyamatosan
hetente
naponta

játszótéri eszközök folyamatos
karbantartása
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16. A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység
dátum
hó

nap

folyamatosan

folyamatosan

2019. 05.

06.10.

2019. 06.

0115.

TARTALOM

érintettek
köre,
létszáma

szelektív hulladékgyűjtés a csoportokban: minden
csoportban arra alkalmas hulladékgyűjtő van, a gyermekek
a háztartási és a biohulladékot elkülönítve gyűjtik

minden
gyermek és
az óvodák
dolgozói

szelektív hulladékgyűjtés: PET palackokat kizárólag
elkülönítve, az óvoda folyosóján elhelyezett palackprést
használva gyűjtünk, „levegőt” nem helyezünk a kukákba
(jó lenne az intézménynek is lehetőséget biztosítani a PET
palackok elkülönített gyűjtésére!)
ZÖLD HÉT: kirándulások a szűkebb és tágabb természeti
környezetben, közvetlen megfigyelések növények, állatok
természetes élőhelyein (Akasztódomb, Rába part, Barokk
kert, kiskertek), a zöld héten zöld színű ruhák viselése,
kiskert gondozása az óvodában, gólyánk
kirándul az óvoda – csoportonként
nagycsoportosok kirándulása – gyalogtúra,
tömegközlekedési eszközök használata ( Szombathely,
Alsószölnök, Magyarlak, Apátistvánfalva, Máriaújfalu)

minden
gyermek és
az óvodák
dolgozói
minden
gyermek és
az óvodák
dolgozói
minden
gyermek és
az óvodák
dolgozói

A Csillagvirág Tagóvodának és a Micimackó Tagóvodának szerződése van az ÖKO Iskola címet
viselő Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolájával. Az iskola által
szervezett közös programok során a természet szeretetére, megbecsülésére, óvására nevelés
hangsúlyozottabban valósul meg.
A használt elem gyűjtőt minden évben üríttetnünk kell, mert a szülők és a pedagógusok által
szorgalmazott elemgyűjtés jól működik óvodánkban.
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17. Nemzetiségi neveléssel kapcsolatos programok, tevékenység

IDŐ
SZEOB Játékvár
Óvodája szlovén és
német nemzetiségi
nevelés 1-1 vegyes
csoportban;
SZEOB Csillagvirág
Tagóvodájában
kizárólag magyar
nyelven folyó
cigány nemzetiségi
nevelés

TARTALOM

érintettek
létszáma

2018. 09.-2019.
06. 15-ig

nyelvelsajátítás segítése, szokások, hagyományok
ismertetése az anyaországból (Szlovénia)
biztosított óvónő heti 2 napi jelenlétével (minden
szerda - péntek),
Német nemzetiségi Önkormányzattal való
kapcsolat felvétel, együttműködési megállapodás,

50 fő

folyamatosan,
mindkét
nemzetiségi
csoportban,

a nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés,
nyelvhasználat élethelyzetekben, és a szervezett
tevékenységek során, az egész óvodai életben

50 fő

Márton napi
vigadalom
(2017. nov.)

ismerkedés a nemzetiség kultúrájával

25 fő

a német és szlovén nemzetiségi csoportban a jeles
naphoz kapcsolódó nemzetiségi hagyományok
óvodás korosztályhoz köthető felelevenítése
(lámpások készítése, dalok, mondókák tanulása)

25 fő

Rönkhúzás a
Szlovén
csoportban…..
Nemzetiségi nap
a színházban
( 2019. júni. 4.)

folyamatosan

a Csillagvirág Tagóvodában az legfontosabb a
gyermekek esélyegyenlőségének segítése, a
társadalomba való integrálódás támogatása

minden
gyermek

15 fő

A szlovén nemzetiségi óvodai nevelést az anyaországból pályázat útján biztosított szakképzett
szlovén anyanyelvű óvodapedagógusok segítik. Hetente 2 alkalommal 7.30-13.30-ig közösen
nevelik a csoport óvónőivel a gyermekeket. Előnyt jelent a gyermekek további nyelvtanulásához,
hogy csak szlovén anyanyelven kommunikálnak a gyermekekkel. A német nemzetiségi
óvodapedagógusoknak szervezett továbbképzésen német nemzetiségi szakértő tartott előadást a
gyermekek nyelvi fürdőben való részesítésének fontosságáról
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18. A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése
dátum
hó
SZEOB

FELADAT

TARTALOM

nap

érintettek
létszáma

2018. ősz
2019. tavasz

fogászati
szűrés

évenkénti fogászati szűrés
szervezése minden
gyermeknek

minden
gyermek

negyedévente ill.
szükség szerint

fejtetvességi
szűrés

minden
gyermek

folyamatosan

szemészeti,
belgyógyászati
szűrések

óvodában heti 3x,
bölcsődében naponta

rendszeres
egészségügyi
felügyelet

minden tagóvodában
szerződéssel, az adott
település
háziorvosával, iskola
egészségügyi ellátás

szűrések
bonyolítása

a védőnők rendszeres
ellenőrzéseket, szűréseket
végeznek, a szűrések, az
esetlegesen szükséges
intézkedések dokumentáltak
az iskola egészségügyre
vonatkozó rendelet szerint
ezek minden gyermeknél,
szülői jelenlét mellett a
védőnői szolgálatnál történnek
meg, ők kezelik az „Óvodások
egészségügyi törzslapját”
szerződéssel Dr. Tőkés Emma
gyermek szakorvos rendszeres
orvosi ellátás igénybe vételét
biztosítja
szemészeti, belgyógyászati
szűrések

minden
gyermek

szükség
szerint,
minden
gyermek
tagóvodák
gyermekei

Nkt. 25. § (5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók
felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a
gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében
különösen, hogy az óvodába járó gyermek, évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és
általános szűrővizsgálaton vegyen részt.
Intézményünk e feladatait a lehetőségek maximális kihasználásával megvalósítja.
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19. Intézményi dokumentum felülvizsgálat értékelése
dátum

FELADAT

TARTALOM

érintettek köre

hó
SZEOB

2018. október

SZMSZ, házirend,
pedagógiai
program
felülvizsgálata,
módosítása

jogszabályváltozások
miatt

intézményvezetés,
intézmény alkalmazottai
minden szülő

folyamatos

a dokumentumok
nyilvánosságának
biztosítása

intézményvezető

2019. január

BÖP
felülvizsgálata

KIR-ben;
intézményi honlapon,
az intézmény folyosóin,
papíralapon
jogszabályváltozások
miatt

2019. április 29-30

óvodai
jelentkezések:
házirend egy
példányának
átadása a
szülőnek

minden szülő

2018. március

Továbbképzési
program

2018. szeptember

Honvédelmi
Intézkedési Terv

minden az óvodába, vagy
bölcsődébe jelentkező
gyermek szülője
beiratkozáskor megkapja
intézményünk
házirendjenének egy
példányát
5 évre szóló
továbbképzési program
készítése
felülvizsgálat, aktuális
adatok módosítása

folyamatosan

Alapító okirat

címváltozás miatt

folyamatos

minden
dokumentum,
szabályzat
folyamatos
felülvizsgálata,
szükség szerint
aktualizálása

intézményvezetés,
intézmény alkalmazottai

óvodapedagógusok
fenntartó
intézményvezetés,
intézmény alkalmazottai
fenntartó
intézményvezetés,
fenntartó,
intézményvezető
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20. Összegzés, lehetőségek számbavétele.

A beszámolóból jól látszik, hogy intézményünk évek óta folyamatos változásokon megy keresztül.
Legnagyobb problémát a személyi feltételek biztosítása jelenti.
A következő nevelési év már jól mutatja, hogy további problémákat fog jelenteni a pedagógusok
hiánya. Szeptembertől újabb 3 fő pedagógus felmentési idejét tölti, nyugdíjazásuk miatt. A
nyugdíjba vonulók közül 1 fő igazgató helyettes 1 fő tagintézményvezető megbízással is
rendelkezik. Így nemcsak a pedagógushiány, hanem a vezetők hiánya is tetőzni fogja, az évek óta
fennálló humánerőforrás biztosítását. Szeptembertől 9 üres helyettesítő álláshelyünk lesz,
melyre 4 fő óvodapedagógust találtunk, illetve 4 fő nyugdíjas kolléganő fogja segíteni munkánkat.
Itt újra megjegyzem, hogy 1 fő óvodapedagógus kötelező neveléssel lekötött munkaidejét 3 fő
nyugdíjas alkalmazásával tudnánk ellátni. A humánerőforrás feltételeinek a biztosítása a közeli
jövőt ((2-3) évet) tekintve egyre súlyosabb problémát jelent, figyelmbe véve a gyermekek
létszámának növekedését is. További folyamatos fluktuáció várható (nyugdíjba vonuló
kolléganők, tartósan távol lévő kolléganők (GYED, GYES ).
Amint azt a tavalyi beszámolóban is jeleztem, égető problémát fog jelenteni a vezető beosztású
kolléganők nyugdíjba vonulása, hiszen pótlásukhoz vezetői szakvizsgával rendelkező kolléganő
szükséges. A képzés 2 éves, jelen pillanatban azonban egyetlen kolléganő sem tervezi ezen irányú
újabb diploma megszerzését. A képzésbe való bekerülés feltétele minimum 3 év szakmai
gyakorlat, amivel az új kolléganők még nem is rendelkeznek.
Amennyiben nem tudunk szakképzett kolléganőt felvenni, intézményünk továbbra is együttes
munkával, plusz feladatok vállalásával tudja zökkenőmentesen ellátni a gyermekek nevelését.
A 2017-ben elindított javaslatunk, miszerint szükséges a 11. óvodai csoport újranyitása,
beigazolódott így 2018. szeptemberétől újra 11 csoporttal 260 férőhellyel látjuk el a gyermekek
kötelező óvodai nevelését. A folyamatosan változó születési adatok, az édesanyák egyre korábbi
visszatérése a munkaerőpiacra, évről-évre átalakításra készteti az intézményt. Ezen strukturális,
személyi változásokra az intézmény valamennyi dolgozójának fel kell készülni, mely egyre
nehezebb feladat. Az SNI-s gyermekek egyre növekvő létszáma egyre súlyosabb betegsége
folyamatos pedagógiai asszisztens, hetente több órás külső speciális szakember jelenlétét igényli.
A törvény és a Szakértői Bizottság írja elő az óvodák számára ezen speciális szakemberek
biztosítását. Segítséget jelentene ezen gyermekek szakszerű neveléséhez konduktor
óvodapedgógus, vagy újabb pedagógiai asszisztens álláshely biztosítása a fenntartó részéről.

Szentgotthárd, 2019. augusztus 30.
Varjuné Molnár Katalin
sk.
igazgató
PH.
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Legitimációs záradék
Az intézményvezetői beszámoló megismerése és elfogadása
Az intézményvezetői beszámolót a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
Egyesített Óvodák nevelőtestülete a 2019.év augusztus hó 30. napján tartott értekezletén a
1./2019. sz. határozattal elfogadta.
Kelt: Szentgotthárd, 2019. 09. 03.

igazgató

