
BESZÁMOLÓ A 2009/2010.-ES NEVELÉSI ÉVRŐL 
 
Intézmény neve: Petőfi Sándor ÁMK, Általános Iskola és Óvoda Koroncói Tagóvodája 
Készítette: Kollerné Kantó Gabriella tagintézmény-vezető 
 

1. Személyi feltételek 
 
A közoktatási törvényben előírt feltételek alapján a személyi állomány a nevelési év során 
biztosított volt. 

 Óvodapedagógus: 6 fő 

 Dajka: 3 fő 

 Konyhai alkalmazott: 3 fő 

 Élelmezésvezető: 2/5 fő 
 
Továbbképzések: 

 Vitamintorna I.(30 óra) 2 fő 

 Vitamintorna II. (30 óra) 1 fő 
 
Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele 
határozza meg, ezért erre különös figyelmet fordítunk. Kollektívánk összetétele stabil. Az 
óvodapedagógus párok egyik tagja mindig egy tapasztaltabb, gyakorlottabb pedagógus, 
segítve ezzel, hogy a kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégák is átvegyék az intézmény 
szellemiségét. A nevelési év során egy csoportban volt személyi változás az 
óvodapedagógusokat tekintve. 
 

2. Gyermeklétszám alakulása 
 

 Férőhely. 75 fő 

 Nyitó létszám (2009 október 1. statisztikai létszám):53 fő 

 Létszám 2009. december 31.-én: 57 fő 

 Záró létszám (2010. május 31.): 60 fő 
Korcsoportonként a nyitó és záró létszámok: 

CSOPORT NYITÓ 2009.OKT.1. ZÁRÓ 2010. MÁJ.31. 

Kiscsoport 14 fő 21 fő 

Középső csoport 21 fő 21 fő 

Nagy csoport 18 fő 18 fő 

 

 Tanköteles korúak száma: 18 fő 

 Iskolába megy: 16 fő 

 Helyi intézménybe: 14 fő 

 Logopédiai ellátást igényelt: 9 fő 177 óra/ nevelési év 

 SNI: 2 fő 

 HH: 6 fő 

 HHH: 4 fő 

 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 10 fő 

 Étkezési támogatásban részesül-50% (3 vagy több gyerek, tartósan beteg): 11 fő 
 
A rendszeres óvodába járásra, illetve az igazolatlan hiányzások következményeire minden év 
elején, szülői értekezleten felhívjuk a tanköteles korú gyermekek szüleinek figyelmét. 



Rendszeres óvodábajárásra való felszólításra nem került sor. Térítési díj hátraléka senkinek 
nincs. 
 

3. Tárgyi feltételek 
 
A nevelési év végén kiderült, hogy az óvoda felújítási pályázata meghiúsult, így a nevelési év 
szorgalmi időszaka után elvégeztetjük a legfontosabb felújítási munkákat, 
tisztítómeszeléseket, eszközbeszerzéseket. 
Pedagógusaink, dajkáink nagy gondot fordítanak az otthonos, harmonikus, rendezett 
környezet kialakítására és fenntartására. Az alapfeladat ellátásához szükséges eszközök 
folyamatos karbantartása, pótlása elengedhetetlen. 
 
2009/2010. 
Eszközfejlesztési normatív támogatás (65.000 Ft): 

 Polyball udvari játék 
 
Pályázat:(60 000 Ft) 
 óvodai kirándulás 
 36 pár gumicsizma 

 
SZM (100.000 Ft): 

 Fejlesztő játékok (karácsony) 

 bábelőadás 
 
 

4. Szakmai munka 
 
Szeptemberben felkészültünk az új gyermekek fogadására, a beszoktatás feladatára.  
November hónapban az ÁNTSZ regionális tiszti főorvosának javaslatára 3 napra bezártuk 
intézményünket, a magas számú H1N1 fertőzöttség miatt. 
Kiscsoportban legfontosabb feladatunknak tartottuk, hogy az új gyerekek zökkenőmentesen 
beilleszkedjenek az óvodai életbe. A beszoktatás lebonyolítása, szervezése a szokásos módon, 
nyugalmasan zajlott szeptember-október hónapban, illetve az év közben érkező gyerekeknél. 
Az óvónők felvették a gyerekek anamnézisét a szülőkkel, a gyermekek személyre szabott 
fejlesztési feladatait, fejlődését dokumentálták. Kiscsoportban legnagyobb hangsúly a 
szokásrendszer kialakításán, és a nagymozgás fejlesztésen volt, illetve a játék feltételeinek a 
biztosításán, játékirányításon. 
Középső csoportban megtörtént a gyermekek fejlődésének nyomon követése, a szükséges 
vizsgálatok elvégzése. A csoportok elvégezték tervezett nevelési, fejlesztési feladataikat, 
azokat megfelelően dokumentálták. 
Nagycsoportban év elején megtörtént a gyermekek képességeinek feltérképezése (DIFER), 
ennek alapján meghatározásra kerültek a fejlesztendő területek. Logopédiai, diszlexia-
veszélyeztetettség mérését a logopédus elvégezte, fejlesztésük folyamatosan, heti 1-2 
alkalommal, jó szülői támogatással folyt.  
A SNI gyermekek külön fejlesztése éven át biztosított volt. 
Szakértői vizsgálatra 2 gyermek esetében került sor (1 SNI státuszt kapott). Év végén a 
DIFER-teszt gyors változatával került sor a gyermekek szűrésére.  
Az óvoda-iskola átmenet előkészítő szakasza megvalósult: 
 iskolalátogatás 3 alkalommal 
 tanító néni látogatása 3 alkalommal 
 egyeztetés, beszélgetés az iskolába kerülő gyermekekről 1 alkalommal 



Az értékelt időszakban csoportonként 2 szülői értekezletet tartottunk, igény szerint került sor 
családlátogatásra, fogadóórákra. 
Május hónapban elvégeztük a Helyi Óvodai Nevelési Program átdolgozását, egyeztettünk a 
rábapatonai tagóvodával, szakértőnek átadtuk. Bevezetésének ideje: 2010. szeptember 1. 
A családvédelemmel, védőnővel havi, heti rendszerességgel működtünk együtt. 
Programjaink, rendezvényeink: 

 Ovifoci (nagycsoportosoknak éven át). Heti 1 alkalom(10 fő) 

 Zenés –táncos torna: 17 fő heti 1 alkalom 

 Ayres terápia (5-6 gyerek/csop./hét) 

 Családi délutánok (2 alkalom/év) 

 Baba-mama klub (3 alkalom/év) 

 Sportnap-gyereknap: 1 alkalom 

 Bábszínház-látogatás:1 alkalom 

 hittan: 20fő 

 Kirándulások: csoportonként 1-2 alkalom, 2 közös (Állatkert, Tűzoltóság) 

 Ünnepélyek (Karácsony, Farsang, Húsvét) 

 Községi rendezvény: 1 alkalommal 
 
 

5. Gyermekvédelem 
 
Óvodánkban a HH-HHH gyermekek megoszlása: 

 HH: 6 fő 

 HHH: 4 fő 

 védelembe vett 1 fő 

 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: 10fő 
 
A gyermekvédelem kiemelt helyet foglal el a csoportok munkájában. Az intézményben 1 fő 
látja el a gyermekvédelmi feladatokat. Az intézményvezetéssel, szülőkkel és a gyermekjóléti 
szolgálattal a kapcsolattartás közvetlen és folyamatos. Az óvodapedagógusok nagy figyelmet 
fordítanak a veszélyeztetett gyerekekre, igyekeznek hátrányaikat lefaragni. 
Családlátogatásokat szükség szerint végezzük, ha indokolt jelzéssel élünk a családsegítő 
szolgálat szakembere felé. 2-3 havonkénti esetmegbeszéléseken a gyermekvédelmi felelős 
rendszeresen részt vesz. A nyári időszakban is figyelemmel kísérjük a HH, HHH gyermekek 
óvodába járását, próbáljuk ezt ekkor is rendszeressé tenni. 
Az év során a tavaly védelembe vett gyermek nevelési tanácsadó általi szakvizsgálatára került 
sor, illetve jegyzői intézkedés történt. 
 

6. Balesetvédelem 
 
Az intézmény tárgyi feltételei megfelelőek, biztonságosak. Nagy gondot fordítunk a 
gyermekek által használt helyiségek, illetve eszközök épségére, ezzel is igyekszünk 
minimálisra csökkenteni a balesetek bekövetkeztének lehetőségét. A gyerekek figyelmét 
rendszeresen felhívjuk a veszélyekre, és koruknak megfelelően igyekszünk megtanítani az 
elhárítás módját. Szeptember hónapban megtartottuk évente szokásos tűzriadó próbát. 
Gyermekeink sokat mozognak a szabadban. Udvari játékaink karbantartását folyamatosan 
végeztetjük, az elavultakat cseréljük, javíttatjuk. 
Intézményünkben a 2009/2010-es nevelési évben sem felnőtt, sem gyermekbaleset nem 
történt. 
 
 



 
7. Kapcsolat a Szülői Munkaközösséggel 

 
Az óvoda szülői munkaközössége a csoportokban választott szülők képviselőiből áll. A 
nevelési év folyamán két alkalommal megbeszélést tartottunk, ahol az éves feladatokról, 
programokról tájékoztattuk őket. Meghallgattuk kéréseiket, észrevételeiket, aktívan segítettek 
rendezvényeink lebonyolításában. Az átdolgozott Helyi Óvodai Nevelési Programot 
megismerték, elfogadták.  
 
8. Intézményi ellenőrzés, értékelés tapasztalatai 
 
Az intézményben ebben az évben külső ellenőrzés 4 alkalommal volt: 
 MÁK(2010. Szeptember) : Tárgya: 2006/2007-2008/2009.évi normatív hozzájárulások 

igénylésének megalapozottsága. Megállapítás: Lakcím, tartózkodási hely tisztázása egy 
esetben. Megalapozatlan normatíva igénylés nem történt. 

 ÁNTSZ (2010. november 26.) Tárgya: A november 18-20-ig, H1N1 miatti zárvatartás 
utáni intézmény-nyitás feltételeinek ellenőrzése. A fertőtlenítés utáni higiénés feltételeket 
az intézménybejárás során megfelelőnek találta, intézkedésre nem került sor. 

 Tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés: (2009. november 30.) Megállapításai: a tűzvédelmi 
szabályzat aktualizálása, tűzvédelmi főkapcsoló matrica kihelyezése. Az ellenőrzés 
alkalmán feltárt hiányosságokat pótoltuk. 

 Győri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (2010. Május 25.) 
Tárgya: élelmiszerek, vendéglátó termékek és tevékenységek ellenőrzése, személyi 
higiéné, eü. alkalmasság, mosogatás, takarítás, hulladékkezelés vizsgálata. Megállapítása: a 
konyhai tevékenységek, munkavégzés, feladatok higiénikusan elvégzettek. 
Felújítandó 2 fagyasztóláda, hús és zöldség tárolására. Határidő: 2010. december 31. 

 
Az intézményi belső ellenőrzést az éves munkaterv alapján végeztük. Az ellenőrzés területei: 
 pedagógiai 
 gazdasági 
 vagyon, tűz és munkabiztonsági ellenőrzés. 

 
A pedagógusok a munkát a Helyi Nevelési Program szellemében végezték, kiemelt 
figyelemmel az iskolára való alkalmasság, játék és a tanulási képességek fejlesztése területén. 
A csoportdokumentációk, munkaidő-nyilvántartások naprakészen voltak vezetve. 
Év végén megtörtént a pedagógusok teljesítményértékelése.  
Eredménye:  

 A tagintézmény-vezető által minősítésre kötelezett 4 fő közül 4 kiváló minősítést 
kapott. 

 
 
 
 
 
Koroncó, 2010. június 15. 


