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BESZÁMOLÓ

A 2018/2019-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A 2018/2019-es nevelési év beszámolójának elkészítésekor felhasználtam a 2018/2019-es
nevelési év munkatervét, a KIR statisztikában szereplő adatokat, belső kimutatásokat,
tapasztalatokat.

Törvények:
-2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, ill. a törvényt módosító 2012. CXXIV.
törvény
-1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az
ide vonatkozó módosítások.
-2008.évi XXXI. évi törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének a közoktatásban történő
előmozdításáról szolgáló egyes törvények módosításáról.

Rendeletek:
-229/2012.( VIII.28.)kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
-20/2012.(VIII.31.) EMMI- rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról.
-363/2012.(XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról.
-48/2012.(XXII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai
szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokon
való közreműködés feltételeiről.

-15/2013.(II.26.)EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgáltató intézmények működéséről.
-326/2013.(VIII.30.)Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról

A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók:
-Az óvodai nevelés országos alapprogramja
-Helyi Pedagógiai Program
-Éves Munkaterv
-SZMSZ
-Házirend
-Az intézményünk helyi pedagógiai programja-jóváhagyva:
28/1999.(IV.28.)felülvizsgálata, módosítása(221/2013.08.13.)

A 2018/2019-es nevelési évre 87 kisgyermek kért felvételt óvodánkba. Óvodánk 110
férőhelyes, három csoportban helyeztük el a gyermekeket. 2018.09.03-án a
gyermeklétszám 72 fő volt az intézményben. A negyedik csoportszobát, tornateremként
használjuk.
A nevelési év végére a korosztályonkénti elosztás a következőképpen alakult:

Korosztályonkénti elosztás:

-Süni vegyes csoport: 26 fő
-Cica vegyes csoport: 28 fő
-Maci vegyes csoport: 29 fő
Összesen felvett gyermekek száma : 83 fő

A 2018/2019-es nevelési év értékelése

A nevelési évet az elköltözések miatt 83 fővel zártuk. A 31 tankötelezett korú
gyermekből 17 fő a helyi általános iskolát választotta, 2 fő más, győri általános iskolát,
1 fő az ikrényi általános iskolába iratkozott be.
4 fő a Nevelési Tanácsadó által készített szakvélemény alapján további óvodai
fejlesztésben részesül.
7 fő szülői kérésre további egy évig részt vesz az óvodai nevelésben/nyári születésű
gyermekek/.
Ebben a nevelési évben is a helyi pedagógiai programunk és a munkatervünk alapján
dolgozunk.

1. Helyzetelemzés, intézményünk személyi feltételei:

Óvónői létszám: 7 fő

1. Bukta Zoltánné

főiskolai végzettség ,közoktatás vezető szakvizsga

2. Bognárné Kálóczi Márta

főiskolai végzettség

3. Kertainé László Erzsébet

középiskolai végzettség

4. Máténé Kovács Magdolna

középiskolai végzettség

5. Káposzta Józsefné

főiskolai végzettség, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus

6. Laposáné Barta Katalin

főiskolai végzettség

7. Liszy Veronika

főiskolai végzettség- gyakornok/szülési szabadságon/

Dajka létszám : 4 fő

1. Bognárné Mező Piroska

szakképzett dajka

2. Bartáné Király Katalin

szakképzett dajka

3.Bognárné Tölgyes Nikolett

szakképzett dajka

4.László Jenőné

szakképzett dajka

Pedagógiai asszisztens: 1 fő
1. Balázs Csabáné

szakképzett pedagógiai asszisztens

2. Értekezleteink:

-Szülői értekezlet a kiscsoportos korú gyermekek szüleinek
Időpontja:2018.08.27.
Témája: Amit az óvodakezdésről tudni kell
-Tanévnyitó nevelési értekezlet:
Időpontja: 2018.08.30. Témája: Tanévindítás (csoportelosztások, programok, feladatok)
-Szülői értekezlet:
Időpontja:2018.09.17.,2018.09.18. és 2018.09.19.
elosztása, programok

Témája: Tanévkezdés, a csoportok

-Logopédiai szülői értekezlet:
Időpontja:2018.09.20. Témája: A logopédiai foglakozások megkezdése
-Első félévi nevelési értekezlet:
Időpontja: 2018.11.16. Témája: Az óvoda 70.évfordulójára készülünk.
-Tanévzáró, második félévi nevelési értekezlet:
Időpontja:2019.06.14. Témája: Az Óvónő lelki egészségének megóvása
Tanévzárás, felkészülés a nyári életmódra

3. Tárgyi feltételeink:
A Pedagógiai Programunknak megfelelően biztosítottak intézményünk óvodai
neveléséhez köthető tárgyi feltételeink. A tönkrement eszközöket időközben javítottuk,
szükség esetén pótoltuk.
Mindhárom csoport heti rendjébe beépítve használjuk a só szobát. Kialakításával még
hatékonyabban tudunk figyelni a gyermekek egészségére, esetleges állapotuk javításához
megfelelőképpen hozzájárul. A színterápiával különböző hatásokat érhetünk el a
tevékenységünk alkalmazásával.
Az óvoda udvarát lezáró kapuk kerültek elhelyezésre, oldalról körbefogó drótkerítés
kicserélésével a gyerekek biztonságos védelmére került sor.

4.Vezetői ellenőrzési tevékenység:
- a gyermek felügyeletét, a programban elfogadott alapelvek betartását,a játék
elsődlegességét, a játék feltételek fejlesztését
- kötelező adminisztráció naprakészségét, nem nevelési feladatok pontos
végrehajtását,határidők betartását
- a nevelő példamutató megjelenését, magatartását, gyermekekhez való viszonyát
- az óvónő példamutató kommunikációját, gyermek, szülő, munkatárs, hivatalos és nem
hivatalos személyekkel szemben
- a szülők időbeli tájékoztatását
- a nevelő felelős a csoportjában dolgozó dajka irányításáért,tájékoztatásáért
- a differenciált képességfejlesztés és egyéni bánásmód gyakorlati alkalmazás
- a napirend pontos maradéktalan betartását
- a tanulás támogatását
- az óvónő kommunikáció és szakmai együttműködés,problémamegoldását
- az óvónő pedagógiai módszertani felkészültségét
Általános nevelési feladatainkat a Helyi Nevelési Programunkban rögzítettük.
Valamennyi dolgozónk elfogadta, azonosult vele,végrehajtását kötelezően magáénak
érezte.
A gyermekek felügyeletére megfelelőképpen figyeltek, szem előtt tartották a játék
elsődlegességét.
A játékon keresztül fejleszthetőek a kisgyermekek legfőképpen. Az óvoda dolgozóinak
biztosítaniuk kell a helyet, az időt és a légkört minden gyermek számára. Az új játékok
vásárlásával mindig szem előtt tartjuk annak fejlesztő hatását.
Az önkormányzat és a Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány támogatásával az óvoda
udvar kétszemélyes lengőhintával gyarapodott.
A szülőket időben tájékoztattuk programjainkról, szünetekről, esetleges változásokról.
5.Kiemelt szerepet kapott óvodánkban a zenei nevelés.
A zenei kultúra fejlesztését,a következő programok segítették elő:
- részt vettünk a ,, Zenei műhely „megbeszélésein. Enesén több alkalommal voltunk az
óvónőkkel.
-az enesei zenei találkozón, gyermekek előadásával vettünk rész.
-a Camerata Art’ issima zenei együttes előadásai, komolyzenei koncerttel négy

alkalommal a tanévben.
-dalos játékok, körjátékok, mozgásos játékok, a zenehallgatás
-zenés tornafoglalkozások
-néptánc foglalkozások
-óvodapedagógusok zenei továbbképzései /,,Így tedd rá !”/
-táncházi együttlét /gyereknap alkalmával/
-a Szivarock együttes gyermekdalok koncertje /,,Ovinyitogató” programunkon/
A népi gyermekdalok, énekes játékok a zenélés a hangszerek hangja a környezet
hangjaira figyelés örömet nyújtanak a gyerekek számára, formálja ízlésvilágukat.
Fogékonyabbak lesznek a zene iránt, formálódik zenei ízlésük.
Fontosnak tartjuk a gyermekek egyéni fejlesztését, a felzárkóztatást. Ezt mindhárom
csoportban az óvodapedagógusok végzik.
A gyermekek egyéni fejlődését a fejlesztés eredményeit a BGR –lapokon vezetjük,
melyről félévente tájékoztatjuk a szülőket, akik aláírásukkal igazolják az óvónők
véleményét, tapasztalatait a gyermekről.
Munkánkat segítették:
-Takácsné Schwenzberger Gyöngyi- gyógypedagógus és
- Pápainé Bakos Judit- logopédus.
-Horváth Zoltánné-SNI-logopédus

A már meglévő létszámok és a beiratkozás alapján szeptemberben 78 gyermek lesz az
intézmény három csoportjában, ez a létszám várhatóan 90 főre növekszik 2020. május
31-re.

6.Programjaink:
A munkatervben megfogalmazott eseménynaptárt követve szerveztük kulturális
programjainkat.

Legfontosabb programok:

-Ovinyitogató a helyi ,,Szivarock „együttessel
-Papírgyűjtés ősszel és tavasszal
-Mihály napi vásár(Süni csoportosok műsorával),sütemény és dekoráció vásárlás az SZM
szervezésével
-Márton napi lámpás felvonulás a szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel
-Adventi díszítés az óvodában a szülők közreműködésével, segítségével
-Mikulás ünnepe
-Camerata Art’ issima koncertjei óvodánkban
-Betlehemes játék, a Süni csoport előadása a szülőknek és a meghívott vendégeinknek:
Molnár- Nagy Béla Polgármester Úrral, Czakó Péter Hitoktató Úrral a Nyugdíjasok Baráti
Körével a többi gyermekcsoportnak.
-Karácsony ünnepe
-Kuka Berci –hulladékgazdálkodási program
-Fogadóóra a tanköteles korú gyermekek szüleinek
-Bábszínházi előadások(Csemete bábszínház, Vaskakas)
-Babaklubbal együttműködve a ,,Mese fontosságáról”előadás
-Macikiállítást nézünk ,énekkel, verssel közösen az IKSZT épületében
-Farsangi mulatság a szülőkkel közösen
-Nyílt napok (Advent időszakában és Húsvét ünnepekor)
-Március 15-i megemlékezés
-Ki-mit tud?-Kónyban
-Húsvét ünnepe
-A Víz világnapja megemlékezés
-Anyák-napi köszöntő
-Évzáró ,Pünkösdölő
-Születésnapok a csoportban
-Versmondóverseny, a Költészet napja alkalmából
-Ovi-olimpián részvétel Ikrényben
-Győri rendőrkapitányságon a ,, Pindur- Pandur versenyen
-Kirándulás a győri állatkertbe
-A fogmosás folyamatossága ,ami az előző tanévvel bevezetésre került
-Happy-hét pályázaton közreműködés-A Tanya-program keretében kirándulás a Diófa vendéglőben, Rábapatonán
-Az angol nyelvvel való játékos ismerkedés
-Néptáncoktatás
-Vallásoktatás az óvodában
-Minden hónapban kapcsolattartás a ,,Babaklub „-ot vezető Gácsné Kozma Ildikó

védőnővel ,szülőkkel, a babákkal
-Gyereknap a szülőkkel közösen
- ,,Ovi-zsaru ’’-bűnmegelőzési program
-Az óvoda 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepség
7. Összegzés
A 2018/2019-es nevelési évben törekedtünk intézményünk a kitűzött nevelési célok
megvalósítására.
Szeretném elérni, hogy a gyermekek és a munkatársaim mindannyian jól érezzék
magukat a munkahelyükön, szeretném a közösséget még jobban összekovácsolni a közös
programok szervezésével.
Örömünkre szolgál a szülők, gyermekek megelégedettsége.
A negatív élmények arra ösztönöztek ,hogy elgondolkodjam, hogyan lehet ezeken a
dolgokon változtatni.
A pozitív jó dolgok (szerencsére ez volt több) pedig arra késztetnek,hogy azon töprengjek,
hogyan lehetne még jobban csinálni.

Beszámolómat szeretném ezzel az idézettel zárni:
,,Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”
/Kodály Zoltán/
Folyamatosan munkálkodva arra törekszem,hogy a gyermekek az örömteli és
szórakoztató,motiváló játékok, programok által élményekkel gazdagodjanak,fejlődjenek.
Célom, hogy óvodásaink azt érezzék, hogy az óvoda az a hely ahol jó lenni, ahol meg
tanulnak szeretni, megélik az elfogadást, megtanulják elfogadni magukat és
önbizalommal telve lépnek be az iskola kapuján.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Eredményes munkánkhoz köszönjük a fenntartónk segítségét és a képviselőtestület
segítő hozzáállását és támogatását.

Kérem,a 2018/2019-es nevelési évről szóló beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Bukta Zoltánné
óvodavezető

Rábapatona, 2019. augusztus 10.

