
BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT 
ÓVODAI MUNKÁRÓL 

  

  

  

STATISZTIKA 

  

  

Az óvoda (fennállása óta először) önálló intézményként, Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda- 
Bölcsőde néven működik.  

  

Férőhelyek száma: 70 fő 

Beíratottak száma: 68 fő                                             Ebből 18 gyermek lakik Szőc községben, 

                ( fejkvóta:72 fő)                                                   1 gyermek Nyirádról, 7 pedig Ajka-   

                                                                                    Padragkútról jár.                                                

Tanköteles korú gyermekek száma: 15 fő                     Ebből 4 gyermek szőci lakos. 

                                                                                      

Speciális foglalkoztatást igénylők: 

                  a./ logopédiai foglalkoztatást igénylők: 8 gyermek (3 gyermek szőci lakos) 

                 b./ prevenciós foglalkoztatást igénylők: 7 gyermek (3 gyermek szőci lakos) 

  

Csoportok száma: 3 

Csoportok létszáma: 15 fő (egységes óvoda-bölcsőde csoport)- fejkvóta 19 fő 

                                  26 fő (középső csoport)- fejkvóta 26 fő 

                                  27 fő (nagycsoport)- fejkvóta 27 fő 

 



A nevelési év során az összes óvodás-bölcsődés gyermek 70 fő volt, ebből 1 fő gyermek-

elhelyezési eljárás során Ajkán került elhelyezésre, 1fő pedig Devecserbe költözött el 2014. 

május végén. 

                                  Ősszel folyamatosan fogadtuk azokat a 2. illetve 3. életévüket betöltő 

gyermekeket, kiknek szülei a tavaszi beíratáskor jelezték férőhely igényüket. 22 új gyermek 

érkezett hozzánk. Beszoktatásuk hagyományoknak megfelelően édesanyjuk jelenlétében és 

annak segédletével, óvónők irányítása mellett történt.  A Kismama Klub szolgáltatásait 

igénybe vevő gyerekek most is sokkal könnyebben illeszkedtek be társaik közé.  

Több tanuló és hallgató számára is biztosítottunk gyakorlati helyet. Havasi Nikolett 

óvóképzős hallgató 2x2 hét gyakorlatát töltötte nálunk. Benke Viktória szintén óvóképzős 

végzős hallgató (jelenleg kisgyermek-gondozó alkalmazottunk) a főiskola mindhárom évében 

nálunk töltötte gyakorlatát (és önkéntes munkát is vállalt). Ő idén gyakorlati záróvizsgáját 

tette le óvodánkban. Némethné Cseh Andrea dajka gyakorlatot, Szarka Martina és Szarka 

Patrícia érettségihez szükséges önkéntes munkát végzett nálunk. Nyárra bejelentkezett dajka 

gyakorlatra Csehi Eszmeralda is. Intézményünk nyitott a tanulni vágyók számára. 

Áprilisban a 2014/2015-ös tanévre 24 gyermeket írattak be óvodánkba.   

A nevelési év kezdetén ismételten felajánlottuk a szülőknek a nyitvatartási idő módosításának 

lehetőségét. A szülők kérték a módosítást (6.30-16.30), melyet a Képviselő-testület 

engedélyével megvalósítottunk. 

Az óvodában 2013 szeptemberének elején a Nevelési Tanácsadó szakemberei pszichológiai és 

logopédiai szűrővizsgálatokat végeztek. A vizsgálat alapján 8 gyermeknek javasoltak 

logopédiai terápiát.  

A szakember az idén heti egy alkalommal 2 órában foglalkozott a nagycsoportos korú 

gyermekekkel.  

Szakmai tanácsokkal látta el a segítségért hozzáforduló kolléganőket, szülőket. Segített a 

beiskolázási program végrehajtásában is. 

A részképesség-zavarral küzdő nagycsoportos korú gyermekekkel (7 fő) fejlesztő pedagógusi 

végzettséggel rendelkező kolléganő foglalkozott, munkaidejében, a nagycsoportban.  



Iskolaérettségi vizsgálatot 2 gyermek esetében kértünk a Nevelési Tanácsadótól, egyikük 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a másik gyermeket további 

vizsgálatokra Veszprémbe a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottsághoz 

irányították, ahol megállapították, hogy SNI. Mindkét gyermek további egy évig az óvodában 

marad, a SNI gyermek a következő tanévtől csoportjában 2 főnek számít. 

Részt vettünk egy kutatás két részében: 

- A Társadalmi Megújulás Operatív Program „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, 

koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001) kiválasztott 

minket a szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások, igények feltérképezésére 

(pedagógusok kérdőíves megkérdezésével). 

- Ezen kívül ugyanennek a kiemelt projektnek a keretein belül kiválasztották óvodánkat 

a nyelvi képességet vizsgáló eljárások nagymintás bemérésére (5 és 6 éves gyerekek 

nyelvi képességeinek részletes vizsgálatával, melyet az Ajkai Nevelési Tanácsadó 

szakemberei végeztek a szülők engedélyével). 

Az évzárón 13 nagycsoportost búcsúztattunk el, szeptemberben valamennyien Halimbán 

kezdik meg tanulmányaikat. 1 fő tanköteles korú gyermek óvodavezetői döntéssel (Nevelési 

Tanácsadó javaslatával), 1 fő pedig a Szakértői Bizottság döntése alapján korcsoportját 

ismétli. 

A nagycsoportos gyermekeink az idén is heti egy alkalommal tanulták a gyermektánc 

alapmozdulatait. 

A nagycsoportosok ebben a nevelési évben is mentek heti két alkalommal tornászni az 

általános iskola tornatermébe. A 27 gyermeknek nagyon fontos lehetőség ez a 

mozgásfejlesztés mellett azért is, mert az iskolával való rendszeres kapcsolat megkönnyíti 

számukra az átmenetet az óvoda és az iskola között. Remélem, ez a lehetőség a jövőben is 

rendelkezésükre állhat majd! 

Március és április hónapban tíz alkalommal kísértük a nagycsoportosokat Ajkára a Vízikék-

Zöldikék óvodában szervezett úszó tanfolyamra. 14 gyermek sajátította el az úszás 

alapmozdulatait. Nagyon tehetséges tanítványok voltak, 10-en aranyérmet kaptak. Idén 

harmadszor, a szülők is hozzájárultak a tanfolyam költségeihez és menetrend szerinti 

autóbusszal utaztunk, így próbáltuk csökkenteni az Önkormányzat kiadásait. 



Korábbi tapasztalataink alapján idén sem kínáltunk fizetős szakköröket, viszont annál több 

ingyenes családi programot és egy ingyenes családi szakkört is. Ez a tavaly kezdődött 

DIAVETÍTŐ SZAKKÖR, melynek mottója: „Belépés csak szülővel!” Minden hónapban egy 

alkalommal délután a gyerekek, szüleik ölében ülve az óvónők által kínált meséket 

hallgathatták és nézhették. Mindhárom óvodás korosztály számára szerepeltek mesék és 

mindenki addig maradhatott, amíg gyermeke türelme, figyelme el nem fogyott. 

A sportolni vágyó óvodásoknak az iskola tornatermében két foci szakkör is rendelkezésükre 

állt, 6 nagycsoportos fiú látogatta ezekez az edzéseket. 

Aki úgy gondolta, hogy hajlandó anyagi áldozatot is hozni gyermeke sportolása érdekében, 

csatlakozhatott az iskola tornatermében edző aerobicosokhoz. 4 óvodás kislány vett részt az 

edzéseken, szerepléseken. 

Az idén a járványok nem kímélték az óvodát. Három év szünet után újra bárányhimlő járvány 

érte el óvodánkat. Szerencsére most nem volt a betegség kimenetele olyan súlyos, mint 

korábban (csak néhányan kerültek kórházba). Az óvoda átlag létszáma 50 fő volt a nevelési év 

során. 

Az óvoda kihasználtsága 78%-os volt. 

A fenntartói költségvetést pályázatokon elnyert pénzösszegekkel igyekeztünk kiegészíteni. 

Voltak köztük sikeresek is. 

 Benyújtott pályázatok: 

A pályáztató támogatás 

1 . „Számítógép mindennapi társ 6” pályázat 

az Országos Informatikai Programirodától 

 1 db számítógép, billentyűzet, egér 

 

2.   Ajka Városi Gyermekkönyvtár TÁMOP-
3.2.13-12/1 „Kulturális intézmények 
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 
ellátásában”című pályázatának 

                                        

Diavetítő szakkörünk együttműködő 

partnerként részese (diafilmek, 

könyvtárlátogatás, kézműves foglalkozás 

eszközei)  

MEGVALÓSÍTÁS ÉVE 

3. Adósságkonszolidációban részt nem vevő 

Önkormányzatoknak ítélt 20 millió Ft-ból az 

óvoda külső hőszigetelésére, színezésére, a 

13 308 624 Ft (Köszönjük!) 

 



garázs vakolására, a konyha bútorzatára 

 4. Belügyminisztériumi pályázat az óvodai 

konyha bővítésére, Minta- menza tárgyi 

feltételeinek biztosítására 

26 000 000 Ft !!! 

5. TÁMOP 3.2.3.B-12/1-2013-0007  

pályázat „Együtt a közművelődésért 

Halimbán” Művelődési Házzal közösen 

95 000 Ft 

Kismama Klub előadásaira, programjaira  

MEGVALÓSÍTÁS ÉVE 

Működési feltételeink javításához segítséget kaptunk:  

- Kovács Róbert vállalkozótól, aki az elromlott játékok javítását, felújítását, apróbb 

asztalos munkákat jelképes összegért, vagy ingyen végzett el.  

- Babos László is önkéntes munkával segítette működésünket.  

- Leskovics Péter és Szecsődi Attila gazdák egész télen szállították a madarak 

etetéséhez szükséges magvakat.  

- Birerné Sulyok Veronika minden ünnepségre süteményt sütött a gyerekeknek, az 

évzáróra pedig emeletes tortát.  

- A kirándulások szervezésében (eszközök szállítása, légvár felállítása), valamint az 

építkezés alatt a Rákóczi utca felőli bejárat teherbejáratként való üzemeltetésében (pl.: 

elektromos hulladék-gyűjtés, papírgyűjtés kapcsán) sok segítséget kaptunk az 

apukáktól. Legtöbbet segítettek: Csipszer András, Németh Tibor és Balassa Szabolcs. 

- Bokor Ferenc nyirádi vállalkozó mindig ingyen rendelkezésünkre bocsátja csúszdás 

légvárát (idén 2014. máj. 10. Malomvölgy).  

- Az Önkormányzat falubuszát sok alkalommal kaptuk meg térítésmentesen 

(könyvtárlátogatások Ajkán, kirándulásokhoz eszközszállítás, papírgyűjtés…stb.). 

Köszönjük szépen! 

A Szülői Munkaközösség vezetője és tagjai az óvoda alapítványával és a dolgozókkal 
közösen bál szervezésével és lebonyolításával gyarapították anyagi javainkat. A bevétel: 
280 265 Ft. 

Az óvoda alapítványába az adók felajánlott 1 %-ából 160 000 Ft folyt be. 

Papírgyűjtéssel 8 920 Ft bevételünk keletkezett, elektromos hulladék-gyűjtéssel pedig 40 000 

Ft. 



A Bringafesztiválon a főzést vállaló csapatok bevételéből 20 300 Ft-ot kaptunk. 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

Az intézményben az engedélyezett és a betöltött álláshelyek száma eltérő. A nagy 

gyereklétszám és a vezetői óraszámkedvezmény miatt az engedélyezett, finanszírozott óvónői 

létszám 7 fő. Jelenleg 6 óvónővel dolgozunk, közülük 1 főnek 2013. decemberben gyermeke 

született, a 2013/14-es nevelési évben már egyáltalán nem dolgozott. 2014. januártól 1 fő 

óvónőt felvettünk fél évre szerződéssel, aki áprilisban felmondott, mert Nyirádon határozatlan 

idejű kinevezést kapott. Várhatóan a következő nevelési évben a gyermeklétszámunk tovább 

emelkedik, ezért 2015-től szeretnénk 7 óvodapedagógussal dolgozni. Nagy segítség, hogy a 

finanszírozott létszámban 1 fő pedagógiai asszisztens munkavállalót vehettünk fel. Ezt a 

munkakört 2013. szept-nov.30-ig Benke Viktória, majd 2013. dec.1-től Auer Csilla töltötte 

be. Terveink szerint Auer Csilla a következő nevelési évben már kisgyermek-gondozó, Benke 

Viktória pedig óvodapedagógus lesz. Tanulmányaikat jelenleg végzik. Határozott idejű 

kinevezése (a GYED-en levő kolléganő helyén) Benke Viktóriának van. 

Rendszeresen vettek részt ebben az évben is az óvónők a kistérségi intézmények számára 

szervezett ingyenes továbbképzéseken.  

Auer Csilla kisgyermek-gondozói tandíját az óvoda költségvetéséből finanszíroztuk, 

tanulmányi szerződés alapján. 

A Budapesti Műszaki Egyetem Szombathelyre kihelyezett képzésén elvégeztem a Közoktatási 

vezető szakot, melynek harmadik és negyedik féléve tartozott a 2013/2014-es tanévhez. 

Köszönöm a támogatást a Képviselő-testületnek és az Önkormányzatnak! 

 

A 2013/ 2014-es nevelési év feladatai 

 



Fontos nekünk, hogy Zöld Óvoda vagyunk.  Kiemelt feladatként ezért a környezet 

megismerésére, megszerettetésére, megóvására nevelést választottuk idén is, de mellette az 

egészséges életmódra nevelés területén belül a mozgást is kiemelt feladatként kezeltük. Ennek 

jegyében a következő feladatokat vállaltuk és teljesítettük a nevelési év során: 

A „Zöld Óvoda” működésével kapcsolatos feladatok a 2013/14-es nevelési 
évben: 
Területek Óvónői feladat Dajka feladata Megvalósítás módja 

 
 
 
 
Egészséges 
életmód 

 gyümölcs-evés 
napirendbe ikt. 

Gyümölcsök 
előkészítése 

Naponta de. 10 órakor 

Friss ivóvíz bizt. A 
csoportban 

Poharak fert. , friss víz 
bizt. 

Minden nap 

levegőzés Nevelőmunka 
segítése 

Minden nap 

Élményszerző séta Nevelőmunka 
segítése 

Heti 1 alkalom 

Gyermekúszás 
megszerv. Nagycsop. 

Nevelőmunka 
segítése 

10 alkalom 

Reform ételbemutató 
szerv. Élelm.vez-vel 

Előkészületek 
segítése 

Kismama Klubban, évente 
egyszer 

Kirándulások szerv. 
természetben 

Nevelőmunka 
segítése 

havonta 

Emlékház kertjének 
megfigyelése 

Nevelőmunka 
segítése 

2 havonta 

Kiemelt nev. ter.: 
mozgás  

Szervezési feladatok 
segítése 

Családi sportdélután, 
mindennapos testnevelés 
naponta kétszer. 

Egészség Kézmosás világnapja 
programok 

Szervezési feladatok 
segítése 

okt.15. 

Születésnapra 
édességek helyett 
gyümölcs kérése 
szülőktől 

Puliszka torta 
elkészítése 

Minden gyermek 
születésnapján, 
csoportonként 

Víz takarékosság Gyerekek figyelmének 
felhívása kis vízsugár 
használatára. 

Nevelőmunka 
segítése 

folyamatosan 

Csapok elzárása, 
„Vízirendőr-szolgálat” 
bevezetése 

Csapok ellenőrzése rendszeresen 

 
Növény- és 

A csoport 
növényeinek 
gondozása 

Nevelőmunka 
segítése 

folyamatosan 



kisállat gondozás Halak gondozása az 
akváriumban és a 
kerti tóban 

Akvárium tisztítása 
Tó vízszintjének 
ellenőrzése, feltöltés 

Folyamatosan a középső- 
és nagycsoportosokkal 

Állat- és növénygond. 
megfigyelése 

Nevelőmunka 
segítése 

Kiscsoportban 
folyamatosan 

Téli madárgondozás Eleség előkészítése, 
madáretető 
elhelyezése 

Nov.1-től febr.28-ig 

Csoportonként a saját 
ágyás gondozása 

Nevelőmunka 
segítése 

folyamatosan 

Vakvezető kutyák 
világnapja program 

Nevelőmunka 
segítése 

ápr. 30. 

 
 
 
 
 
 
 
A közv. körny. 
óvása, szépítése, 
esztétikája 
 
 

„Zöld Faliújság” 
kialakítása, 
folyamatos frissítése 

Cikkek gyűjtésébe 
bekapcsolódás 

havonta 

Csoportszoba 
esztétikus kialakítása 

A csoportszoba 
rendszeres takarítása 

naponta 

Hibás és 
balesetveszélyes 
játékok javíttatása 

Apróbb javítások 
elvégzése  

alkalomszerűen 

Komposztálás, 
komposzt 
felhasználása 
óvodakertben 
karbantart. 
segítségével 

Őszi falevél-
gereblyézés 
megszervezése 
gyerekekkel, 
komposzt kezelés, 
felhasználás 

Időszaknak megfelelően 

Szelektív 
hulladékgyűjtés: 
-papírgyűjtés 
-elektromos hull.gyűjt. 
-szemétszedés utcán, 
szétvál. szel. kukákba 
-falu szelektív 
gyűjtésébe bekapcs. 

Bekapcsolódás a 
szervezésbe 

Föld Napjának hetében 
 
 
 
 
 
jún.20. 
júl.20. 

Csoport dekorációja 
az évszaknak 
megfelelően 

Nevelőmunka 
segítése 

alkalomszerűen 

Óvoda dekorálása 
évszaknak, jeles 
napoknak 
megfelelően 

Részvétel a dekoráció 
készítésében 

alkalomszerűen 
pl.: „Víz Napjától a Föld 
Napjáig” kiállítás, 
villanyóraszekrény dekor., 
folyosó dekor.  

Az óvoda 3 
kiskertjének 

Bekapcsolódás a kert 
gondozásába 

Kb. havonta 



gondozása 
gyerekekkel 

 A sziklakert 
megfigyelése a 
gyerekekkel 

kertgondozás folyamatosan 
kiscsoporttal 

 Fűszernövények 
felhasználása 

Előkészítésük 
étkezéshez 

Az idénynek megfelelően, 
nagycsoport 

 Hulladék anyagok 
felhasználása 
barkácsoláshoz 

Nevelőmunka 
segítése, szerszámok 
előkészítése 

folyamatosan 

 
Környezet- 
védelem a 
tanulás területén 

A körny-ben tört. 
vizsgálódás szervezése 

Eszközök előkészítése A tervezőmunka szerint 

Tanösvény gondozása A munkálatok 
segítése 

nagycsoport ősszel 

Fűszernövények 
ültetése a sziklakertbe 

A munkálatok 
segítése 

középső csoport tavasszal 

„Kavics- és 
növénysimogató”- 
játék a sziklakertben 

Nevelőmunka 
segítése 

nagycsoport hetente 

KUKA Tündér 
társasjáték használata 

 alkalomszerűen, 
nagycsoportban 

Könyvtárlátogatás, 
könyvkölcsönzés 

Szervezési feladatok 
segítése 

Kis- és középső csoport 
Ajkán évente egyszer, 
nagycsoport kétszer 

Megfigyelések séták, 
kirándulások alk.-val 

Szervezési feladatok 
segítése 

A tervezőmunka szerint 

Sümegen várlátogatás Nevelőmunka 
segítése 

májusban, egész óvoda 

Korszerű ped. 
módszerek alkalmaz. 

Nevelőmunka 
segítése 

2 havonta egyszer, 
az Emlékház kertjében tett 
látogatások, foglalkozások 
alkalmával 

 
Zöld Jeles napok 

Állatok világnapja Szervezési feladatok 
segítése a különböző 
kirándulások, 
rendezvények során 

háziállatok megtekintése 
családoknál,csoportonként 

Víz világnapja 
HAPPY-HÉT 
programok 

Márc.22. halimbai 
Horgásztavak 
(nagycsoport) 

Föld világnapja eső miatt elmaradt 
Madarak és fák napja Máj. 10. Malomvölgy 

Zöld 
Kapcsolataink 

Emlékház , Tankert és 
Oktatóközpont 

Nevelőmunka 
segítése 

2 havonta egyszer 
mindhárom csoport 

ÖKO- Iskola Nevelőmunka 
segítése 

évi 4 közös program 

Erdei óvoda Szervezőmunka elmaradt 



segítése 

Marketing Publikálás a 
programokról 
(Halimbai Hírek) 

 Felelős: Kovácsné 
havonta (mindig más 
óvónő írt) 

Publikálás a 
programokról 
(Veszprém Megyei 
Napló) 

 Civil tudósító segítségével 
(Schvarzkopf Anita) 
Évente egyszer (Víz Napi 
programokról) 

 

Zöld Óvoda tevékenységünkről 2014. máj. 5 -én az Emlékház udvarán volt lehetőségem (az 

iskola igazgatójával együtt) beszámolnom Dr. Alföldi Zoltán egyetemi adjunktusnak, a 

Pannon Egyetem Georgikon Kara tanárának és egyetemista diákjainak. 

Az iskolával együttműködve az óvoda nagycsoportjában is folytatódott az elme-torna 

foglalkozás, mely hetente egyszer valósult meg, délelőttönként a heti rendbe  beillesztve. A 

program keretében már kisgyermekkorban megismerkedhetnek a gyerekek olyan egyéni és 

társas játékokkal, melyek logikai, problémamegoldó gondolkodásukat fejlesztik. A társas 

kapcsolatok fejlődésében szintén nagy segítség a program. A gyerekek gyorsan megtanulták 

az új játékokat és örömmel foglalkoztak velük. 

 

A munkatervben kitűzött feladatainkat megvalósítottuk. 

 

A nevelési év rendje 

A nevelési év 2013. szept.1-től 2014. aug.31-ig tart. 

Intézményünk 2013. dec.23-án és 30. 31-én zárva tartott, előzetes szülői igényfelmérés 

alapján. 

A nevelési év során öt nevelés nélküli munkanapot vettünk igénybe, melyeken egy-egy adott 

időszak munkáját értékeltük, etikai kódexet készítettünk, szakmai konferenciát szerveztünk  

„A pedagógus - minősítésre való felkészülés”- címmel  a KÖRPI (Közép-dunántúli 

Regionális Pedagógiai Intézet) felkérésére  óvodánkban a megye pedagógusai részére, 

valamint a Minőségirányítási Program aktuális feladatait végeztük el. Egyik nevelés nélküli 

napon közösen portfóliót készítettünk. Egyik óvodapedagógusunk (Babosné Hock Márta) 

ugyanis jelentkezett Pedagógus – minősítésre. Ennek feltétele volt, hogy 2014. április 30-ig 

elkészítse és feltöltse egyszerűsített portfólióját. A szakmai dokumentáció elkészítésében 



segítséget kapott a kollektívától. Úgy gondoltuk, a nevelőtestület minden tagjának hasznára 

válik, ha részt vesz ebben az „úttörő” munkában. 

2014. áprilisában mindhárom csoportban nyílt napot tartottunk, mely során minden érdeklődő 

szülő bepillanthatott gyermeke óvodai életébe. A Bölcsődék Napját bölcsődés nyílt nappal 

ünnepeltük. 

Júniusban elme-torna bemutatót is tartottunk. 

A nyári zárás ideje: 2014. júl. 21- aug. 29-ig (5 hét, az építkezés miatt). 

 

 

Értekezletek 

A nevelési év során megtartott értekezleteink: 

- 2 alkalmazotti közösségi értekezlet 

- 5 nevelőtestületi értekezlet 

- 3 szülői értekezlet 

- 3 Szülői Munkaközösségi értekezlet 

- 5 nevelési értekezlet. 

Az értekezleteken jegyzőkönyv készült. 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

Az óvodavezetői ellenőrzések az adminisztrációs munkára ill. gyakorlati tevékenységekre 

terjedtek. 

Az óvónők az adminisztrációt napra készen vezették. 

 A tervezett látogatások a kiemelt feladatok teljesítésére terjedtek ki, a gyűjtött tapasztalatok 

pozitívak voltak. 

Spontán megfigyelések tapasztalatai is az óvodai dolgozók lelkiismeretes munkavégzését 

igazolják. 



A nevelési év során minden egyes dolgozó gyakorlati munkájának belső ellenőrzése 

megtörtént. 

A MIP idei feladata, hogy az előző két évben kapott értékelések alapján minden dolgozó 

önállóan kiválasztott magának egy területet, amelyben az év során fejlődni kíván. A vállalt 

feladat teljesítését a tanévzáró értekezleten értékeltem személyenként. 

Kapcsolataink 

Fenntartó 

A jó együttműködést mutatja, hogy szakmai elképzeléseink rendszerint anyagi támogatásban 

részesülnek. Óvodánk felszereltségének gazdagsága, mindezek esztétikus volta bizonyítja 

mindezt. 

Az egyéb juttatások  adományozása  / 8 100 Ft munkaruha pénz, a dolgozók 

továbbképzéseinek támogatása, 8 000Ft Erzsébet- utalvány havonta / az óvodában folyó 

szakmai munka elismerését bizonyítják. 

Igyekszünk megfelelni a fenntartó Önkormányzat elvárásainak. Többek között a falu 

lakosainak elégedettségét kivívó szakmai munka mellett a falu programjaiban való aktív 

részvétellel.  

A Mikulás műsor, a játszóházak, kézműves foglalkozások állandó társ- szervezői vagyunk. 

A falusi ill. fenntartói rendezvényekre rendszeresen az óvoda konyháján készülnek az ételek, 

legtöbbször valamennyi dolgozó részvételével.  Minden dolgozó szívesen vállalja az önkéntes 

munkát, mert fontos nekik településünk fejlődése, annak rendezvényei. Ezek a főzések mindig 

nagyon jó hangulatban telnek, közösség-kovácsoló időtöltések. 

Az óvodás gyerekek is aktív résztvevői a falu rendezvényeinek, hiszen  
                     - egy kiállítás megnyitón, 

          - idősek napján, 
          - és a falusi anyák napján is szerepeltek.  
 



Köszönjük a Képviselő- testület és az Önkormányzat anyagi támogatását a konyha 

bővítéséhez, mellyel lehetővé teszik a Minta- menza program tárgyi feltételeinek 

megvalósítását és a halimbai iskolás gyerekek ellátását! 

Köszönjük azt is, hogy 2014-ben az „Adósságkonszolidációban részt nem vevő 

Önkormányzatoknak” adott 20 millió Ft-ból óvodánk fejlesztésére 13 308 624 Ft-ot szánnak, 

melyből megvalósulhat a külső hőszigetelés, vakolás, garázs-vakolás és a megújult konyha 

bútorzata is! Így óvodánk teljes felújítása megvalósulhat és a 2-7 éves gyerekek csodálatos 

környezetben nevelkedhetnek. A halimbai, szőci gyerekek nevében is köszönjük! 

 
Halimbai Óvodásokért Alapítvány 
 
Az óvoda alapítványa tevékenységének minden területén az óvodába járó gyermekek 

életkörülményeinek javítását tűzte célul maga elé. Ennek érdekében anyagilag és erkölcsileg 

támogatja az óvoda rendezvényeit, programjait. Évente egyszer jótékonysági bált rendez és 

az adók 1 %-át is felajánlja eszközvásárlásra, valamint kulturális tevékenységek támogatására. 

Szükség esetén a rászoruló gyermekeket, családokat is támogatja. A 2013/2014-es nevelési 

évben az alapítvány a bál bevételéből finanszírozta: 

  - Sárvárra és Sümegre is a buszköltségeket a kirándulásokhoz, 

  - Malomvölgyi családi kirándulás költségeit, 

  - új csoport-bútorzathoz a képviselői felajánlásokat kiegészítette, 

  - játékokat (babákat) vásárolt. 

Ezen kívül az adók 1 %-ából is támogatta működésünket. 

           

Az általános iskola 

 Az iskola igazgatója és az óvodavezető napi kapcsolatban állt egymással. Jellemzője a 

kapcsolatnak: egymás munkájának segítése, megbecsülése.  

Az óvoda nyitott az általános iskola nevelői számára. Ezzel a lehetőséggel élt a leendő elsősök 

nevelője, mert többször is meglátogatta a nagycsoportosokat. A nagycsoportos óvónők, a 

tanítónő kérésének megfelelően többféle tevékenység közben is megmutatták a gyermekek 

képességeit. Rendkívül jó lehetőség ez a tanítónőnek, mert a gyermekeket megismerve 

könnyebben felkészülhet a rá váró feladatokra. 



Egész évben ingyen használhattuk (heti két alkalommal) az iskola tornatermét a 

nagycsoportosok torna foglalkozásához. 

Már hagyomány, hogy Luca napon meglátogatnak bennünket az iskolások, idén is így történt.  

Tavasszal pedig leendő elsőseink szüleikkel együtt kaptak meghívást egy nyílt napra az 

iskolába. 

A gyermeknapi programunkra újra meghívtuk az első osztályosokat, valamint az iskolások 

példájából tanulva az óvodások is részt vesznek idén (júniusban és júliusban) a falu szelektív 

hulladékgyűjtésén. 

Szülők közössége 

 A Szülői Munkaközösség munkatervében meghatározott feladatok teljesítésében, az előző 

évhez hasonlóan, rendkívül sok szülő vett részt. A szülők nagy része aktívan, pozitívan, 

érdeklődően állt hozzá az óvoda életéhez, rendezvényeihez.  

A szülők sok önkéntes munkát végeztek az óvodáért idén is. Ajándékot készítettek a 

gyerekeknek Mikulásra az óvónőkkel együtt, segítették a gyerek és felnőtt farsangi bál 

szervezését, lebonyolítását (nagyon sok tombolatárgyat is hoztak, szponzori felajánlásokat 

szereztek – pl.: sárvári fürdőbelépő, sümegi várbelépő az óvoda összes gyerekének-, a szülők 

80 %-a támogatta valamilyen formában a jótékonysági bált), süteményt sütöttek minden 

óvodai rendezvényre a gyerekeknek (idén farsangra és gyereknapra szinte kivétel nélkül 

minden szülő hozott süteményt). 

Az évzárón 25 szülőnek adhattam át elismerő oklevelet egész éves segítségéért (köztük 3 

szőci és 2 padragi szülőnek is). 

Úgy tűnik, a két éve kezdődött jó együttműködés megmarad, egészséges versengés alakult ki 

a szülők között az óvodai programokon való aktív részvétel, az előkészületek segítése, a 

támogatások nyújtása terén. A nevelési év során öt családi kirándulást szerveztünk, melyeken 

a szülők 70 %-a részt vett. 

A Szülői Munkaközösség tagjaival 3 alkalommal tartottam megbeszélést.  

Gyermekjóléti szolgálat 



 Gyermekvédelmi Szolgálat vezetőjével a gyermekvédelemmel megbízott óvónő és az 

óvodavezető tartotta a kapcsolatot. Rendszeresen érdeklődött veszélyeztetett ill. hátrányos 

helyzetű gyermekeink iránt, segített a szülők gondjainak enyhítésében. Idén legtöbbször 

anyagi természetű problémák megoldásában (térítési díj hátralék, gyermekvédelmi 

kedvezmény határidejének lejárta) fordultunk hozzá. A jelzőrendszeri megbeszéléseken részt 

vettünk, az ajkai vezető jelenlétében évértékelő megbeszélésen beszámoltunk 

tevékenységünkről és 2014. tavaszán a járási összejövetelen is részt vettünk az óvoda 

gyermekvédelmi felelősével. 

Egészségügyi intézmények 

Rendkívül jó a kapcsolat a Háziorvosi Szolgálattal. A Doktornő segítségét idén a törvényi 

változásoknak való megfelelés miatt újra kérnünk kell, mert az évenkénti kötelező 

szűrővizsgálatokat (általános egészségügyi szűrés és szemészeti szűrés) ezentúl az óvoda 

szervezésében kell megvalósítani. 

 A szülők a szükséges vizsgálatokra idén még elvitték gyermeküket, mert a Doktornő 

egyénileg végezte náluk a státuszvizsgálatokat. 

A védőnő rendszeresen látogatta az óvodát. Minden alkalommal tisztasági vizsgálatot tartott. 

„A Minta- menza előnyeiről gyermeknyelven”- címmel előadást tartott a középsős és 

nagycsoportos gyerekeknek. 

Az idén is elmaradt a fogorvosi vizsgálat. Annak ellenére sem vállalta az óvodás gyermekek 

fogászati szűrését a település körzeti fogorvosa, hogy a törvényi változások miatt fennálló 

kötelezettségre is felhívtam figyelmét. Az orvos a szűrés finanszírozásának megszűnésére 

hivatkozva hárította el jelentkezésünket. 

Kismama-klub 

Nevelőtestületünk ebben az évben is felvállalta az 1-3 éves gyermekek és édesanyjuk óvodai 

foglalkoztatását. A kismama klub, mint civil szervezet, havi egy alkalommal, édesanyjukkal 

együtt fogadta a kicsiket. 17 család járt hozzánk, összesen 21 kisgyermekkel. Közülük 3 

család lakik Szőcön, 2 pedig Ajka-Padragkúton. 



A TÁMOP 3.2.3.B-12/1-2013-0007 pályázat „Együtt a közművelődésért Halimbán” , melyet 

a Művelődési Ház adott be, támogatta Kismama Klubunk működését.  Előadásainkra, 

programjainkra 95 000 Ft-ot kaptunk. 

Programjaink voltak: 

 Ringató foglalkozás Németh Noémi szakemberrel, 

 Fülöp Magdolna /az ajkai Nevelési Tanácsadó vezetője/ előadása a dackorszakról, 

fegyelmezésről a nevelés során, 

 Ajkai Mentőszolgálat mentőtisztjének bemutatója Elsősegélynyújtás 

kisgyermekkorban címmel, 

 Szalai Katalin védőnő előadása a szobatisztaságról, kistestvér születéséről, 

 Kutyás bemutató a Buksi- suli jóvoltából, 

 Lufi bohóc előadása. 

A pályázat előírásai alapján néhány foglalkozást idén a Művelődési Házban tartottunk. 

Mikulás ünnepélyünkre is meghívtuk a Klub tagjait. Természetesen meg is ajándékoztuk őket.  

 Karácsonyváró kézműves foglalkozást is szerveztünk, ahol a szülők gyermekeikkel közösen 

barkácsolhattak adventi és karácsonyi díszeket. 

 Ezen kívül egészséges ételek elkészítésének módjáról kaphattak tájékoztatást, kóstolóval 

egybekötött áprilisi összejövetelünkön.  

Gyermeknapi rendezvényünkre is meghívtuk és megajándékoztuk a Klub tagjait. 

Programjaink megvalósítását a fenntartó is támogatta 10 000Ft-tal. Köszönjük! 

 Eseményeink /ünnepek, kirándulások/: 

     - Ősszel, az Állatok Világnapját ünnepelve csoportonként kirándultunk el egy-egy helyi 
családhoz, ahol háziállatokat tartanak. 
     - A Katasztrófavédelmi Világnapot tűzriadó kiürítési gyakorlattal ünnepeltük az Ajkai 
Tűzoltó-parancsnokság közreműködésével. Csak a tűzvédelmi felelőst tájékoztattam a 
gyakorlat idejéről, így teljesen életszerű és váratlan helyzet volt. Az épület kiürítése …alatt 
sikerült. 
     - Könyvtári óra az ajkai Gyermekkönyvtárban mindhárom csoport részére. 
     - A hagyományoknak megfelelően a falusi Mikulás műsort óvónőink adták, de  
az oviba is ellátogatott a Mikulás és megtöltötte a kiscsizmákat. A Mikulás szorgos manói 
maguk a szülők voltak (az óvónőkkel együtt készítették el munkadélután keretében az 
ajándékokat). Dec. 6-án délelőtt 3D-s moziba mentünk az alapítvány támogatásával. 

- A karácsonyi hangulat előkészítése különösen jól sikerült:  



Lucázás az iskolásokkal- mézeskalács-sütés, óvónők énekkara, ajándékok, saját készítésű 
kókuszos süti eszegetése. 

- farsang - óvó nénik tánca, Rosta Géza gitáros művész műsora, finom sütik, jelmezek, 
versenyek, tánc, Kisze-báb égetés. 

-    felnőtt jótékonysági, farsangi bál- bevétel: 280 265Ft. 
Ebből tudtunk:   - Sárvárra és Sümegre is buszt bérelni a kiránduláshoz, 
                           - Malomvölgyi családi kirándulás költségeit fedezni,  

               - új csoport-bútorzathoz a képviselői felajánlásokat kiegészíteni, 
               - játékokat (babákat) venni. 

      -   Víz Napja- kirándulás a halimbai Horgász-tavakhoz, valamint 
 két hétig tartó rendezvénysorozat: 

I. Sárvári, családi fürdőzés két busszal, 93-an 
II. Rajzpályázat VÍZ-ÉLET-ERŐ-EGÉSZSÉG címmel 
III. Vízi-rendőr szolgálat 
IV.      Családi sportdélután TÍZ-VÍZ-PRÓBA 
V. Az országos HAPPY-HÉT mozgalomban való aktív részvétel (a vízivást 

népszerűsítő mozgalom sok játékkal, feladattal). 
- Lufis bohóc, fényképezéssel. 
- A húsvéti ünnepkör hagyományait sok játékkal ismertettük meg a gyerekekkel, a 

fészkek is megteltek ajándékkal. A Művelődési Házban kézműves foglalkozással is 
vártuk az érdeklődőket. 

      -    Föld Napja- egész rendezvény-sorozat:  
I. szemétszedés a faluban, 
II. papírgyűjtés, 8 920 Ft, 
III.elektromos hulladék-gyűjtés 40 000 Ft, 
IV. a kirándulás a szőci Kút-völgybe eső miatt elmaradt. 

- Kutyás bemutató a Vakvezető kutyák világnapján- szintén szülőkkel, ahol vendégünk 
volt Bárány Tamásné Bíró Gabriella és a SANSZ Alapítvány, kutyáikkal együtt. 

- Anyák napja csoportonként. 
- Leendő első osztályosok látogatása az iskolában. 
- Érzékenyítő nap - fogyatékos embertársaink életkörülményeinek demonstrálása és 

mezítlábas park. 
- Malomvölgy- családi kirándulás- légvár és Madarak - fák Napjához kapcsolódó 

csapatverseny, 103 fővel. 
- Kirándulás a Sümegi Várba 64 gyerekkel. 
- Egészséges táplálkozásról előadás az óvodában a gyerekeknek: „A Minta- menza 

előnyeiről gyereknyelven” címmel a védőnőtől. 
- Az Önkormányzat támogatásával idén is járhattak uszodába a nagycsoportos 

gyerekek. Ebben az évben is hozzájárultak a tanfolyam árához a szülők és menetrend 
szerinti busszal utaztunk, hogy ezzel is csökkentsük a költségeket. A gyerekek gyorsan 
tanultak, ügyesen sajátították el az úszás alapjait. A pancsoláson (vízhez szoktatás) 
minden óvodás részt vett. 

-  Pegazus Színház – három előadás volt, a szülők fizették a bérletet. 



- A gyermeknapi rendezvényünkön a légvár, a lufis bohóc és a játékok mellett sok, 
finom sütemény várta a gyerekeket a szülők jóvoltából. A Kismama Klub tagjait is 
meghívtuk. 

- Az évzárón 13 nagycsoportost búcsúztattunk el, akik almafát ültettek emlékül az 
óvoda udvarára. 

Ezek a programok mind-mind színesítették az amúgy is izgalmas óvodai hétköznapokat. 
Hozzájárultak ahhoz, hogy a Hársfa Óvodába járó gyerekek sokoldalúan fejlődjenek. 
 
Munkatársaim és a magam nevében szeretnék köszönetet mondani Halimba Község 
Önkormányzatának, amiért működésünkhöz ebben az évben is minden lehetséges (anyagi és 
erkölcsi) segítséget megadtak! Intézményünk korszerű tárgyi feltételeinek, 
energiatakarékosabb működésének biztosításáért külön köszönetet mondok! 
 
Kérem a tisztelt Képviselő- Testületet, hogy fogadják el beszámolómat! 
                                                     
 
                                                Köszönettel: 
                                                                              ____________________ 
                                                                                   Kovács Attiláné 
                                                                              megbízott óvodavezető  
Halimba, 2014. június 13. 

 

Képzések, amelyeken részt vettünk 

Továbbképzéseink 

2013/2014. 

Időpont Helyszín Téma Időtartam Résztvevők 

2013. aug. 
12. 

Polgármesteri 
Hivatal 
Tatabánya 

(szervező: 
Nemzeti Család- 
és Szociálpolitikai 

KÉPZÉS, TUDÁS, 
TÁMOGATÁS – 
szakmai 
továbbképzések 
fejlesztése a 
szociális szférában 
(kisgyermek-
gondozó 

5 óra Kovács 
Attiláné 



Intézet) továbbképzéséről) 

2013. aug. Online 
Konferencia 
Lurdy- ház 
Budapest 
(szervező: 
Menedzser 
Praxis) 

Tanévnyitó 
konferencia 

8 óra Kovács 
Attiláné 

2013. szept. 
26. 

Vadvirág Óvoda 
Veszprém 

 

Az óvodai 
nevelési év 
kezdésének 
aktualitásai 

5 óra Kovács 
Attiláné 

2013. szept. Veszprém 

Kabóca 
Bábszínház 

Bölcsődések 
nevelése 
mesével 

5 óra Benke 
Viktória 

2013. dec. 
7. 

Helyben 
Hársfa Óvoda 
Halimba 

(szervező: KÖRPI) 

 

A pedagógus-
minősítésre való 
felkészülés 

5 óra Babosné 
Hock Márta, 
Benke 
Viktória, 
Borbély Éva, 
Dorosziné 
Szántó 
Erika, 
Gyulovics- 
Marton 
Eszter, 
Kovács 
Attiláné 

2014. febr. 
19. 

Polgármesteri 
Hivatal 
Zalaegerszeg 

Régiók közötti 
Tehetséggondozó 
Óvodai 
Tudástranszfer 

5 óra Kovács 
Attiláné 



Fórum (TÁMOP- 
3.4.5-12-2012-
0001 
„Tehetséghidak 
Program”) 
 

2014. márc. 
18. 

Online 
Konferencia 
Lurdy- ház 
Budapest 
(szervező: 
Menedzser 
Praxis) 

Portfólió 8 óra Kovács 
Attiláné 

2014. márc. 
25. 

Barackvirág 
Óvoda Tapolca 

Portfólió készítés 2 óra Babosné 
Hock Márta 

2014. ápr. 
11.  

Ajka Városi 
Óvoda (Zöld 
Óvoda Bázis) 
szervezésében 
Várpalota Óvoda 

Zöld Óvoda 
szakmai nap 

 

3 óra Borbély Éva 

2014. ápr. 
23. 

Ajka Városi 
Óvoda (Zöld 
Óvoda Bázis) 

Zöld Óvoda 
szakmai nap 

Tehetség nap 

 

6,5 óra Dorosziné 
Szántó 
Erika, 
Kovács 
Attiláné 

2014. máj. 
28. 

Polgármesteri 
Hivatal Ajka 

Bárány Péter 

Ajka Járási 
gyermekvédelmi 
megbeszélés 

2 óra Babosné 
Hock Márta, 
Kovács 
Attiláné 

 

 

 



 

 

                                                                      

                                                                           

                            

 

 


