
INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 
 
Intézmény neve: Petőfi Sándor ÁMK, Általános Iskola és Óvoda- Koroncói Tagóvodája 
Címe: 9113, Koroncó, Rákóczi u. 39. 
Tagintézmény-vezető: Kollerné Kantó Gabriella 
 

1. Intézményi adatok 
 
Csoportok száma: 3 (osztott) 
Férőhelyek száma: 75 
Tényleges gyereklétszám: 2008. október 57 fő 
                                          2009. május 63 fő 
SNI gyerekek száma: 2 (nevelési év közben) 
HH gyerekek száma: 2 
HHH gyerekek száma: 8 
Nyitvatartási idő: 6.30-17.00 
 

2.  Humán erőforrások 
 
Nevelőtestület: 

• Óvodapedagógusok száma: 6 fő 
• Átlagéletkor: 39 év 
• Felsőfokú végzettségű: 6 fő 
• Szakvizsgával rendelkezik: 1 fő 
• Másoddiplomával rendelkezik: 2 fő 

 
Technikai alkalmazottak: 

• Dajkák száma: 3 fő 
• Átlagéletkor: 47 év 
• OKJ-s végzettségű: 3 fő 

 
Egyéb munkakörben foglalkoztatottak: 

• Konyhai alkalmazottak száma: 3 fő 
• Átlagéletkor: 49 év 
• Szakirányú végzettséggel rendelkezik: 1 fő 

 
Megbízással foglalkoztatott: 

• Logopédus 226 óra/nevelési év 
 
Módszertani képzettség: 
Továbbképzésre kötelezett pedagógusok száma: 2 fő 
Akkreditált továbbképzés 2008/2009. : 

• Ayres terápia                                       4 fő 
 

3. Tárgyi feltételek 
 
Intézmény építésének ideje: 1988. 
Csoportszobák száma: 3 
Tornaszoba 
Főzőkonyha 
Számítógép internet hozzáféréssel:1 



Az OKÉV által meghatározott eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltakat az intézmény 
teljesítette, az elhasználódott eszközök cseréje folyamatos. 
 
Sikeres pályázatok: 

• Koroncó Községért Közalapítvány: 50.000 Ft 
 

4. Szervezeti kultúra 
 
Alkalmazotti közösség elégedettsége: 
Erősségek: 

• Újításra való nyitottság 
• Nevelési egység 
• Együttműködés 
• Vezetéshez való pozitív viszony 
• Jó munkafeltételek 

 
     Fejlesztendő: 
• önértékelés képessége 
 
Szülői elégedettség: 
Erősségek: 

• az intézmény, a pedagógusok nevelőmunkájáról alkotott vélemény 
• óvodavezető munkájáról alkotott vélemény 
• óvoda tárgyi felszereltsége 
• a gyermekek iskolára való felkészítése 
• segítség nevelési problémákban 

 
 
Fejlesztendő: 

• úszásoktatás megszervezése 
• változatosabb étkezés 
• több kirándulás 

 
 
5. Kulcsfolyamatok 

Szeptemberben felkészültünk az új gyermekek fogadására, a beszoktatás feladatára.  
Kiscsoportban legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy az új gyerekek zökkenőmentesen 
beilleszkedjenek az óvodai életbe. A beszoktatás lebonyolítása, szervezése zökkenőmentesen 
ment végbe 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, illetve a nagymozgás fejlesztésen volt, illetve a játék 
feltételeinek a biztosításán, játékirányításon. 
Középső csoportban megtörtént a gyermekek DIFER-mérése, 1 alkalommal került sor 
szakértői vizsgálatra(SNI státuszt kapott), 2 alkalommal nevelési tanácsadó vizsgálatára. A 
gyermekek egyéni képességfejlesztése a két óvónő szoros, jó együttműködésében valósult 
meg az év folyamán. 
Nagycsoportban év elején megtörtént a gyermekek képességének feltérképezése, ennek 
alapján meghatározásra kerültek a fejlesztendő területek. Logopédiai, diszlexia-
veszélyeztetettség mérését a logopédus elvégezte, fejlesztésük folyamatosan, heti 1-2 
alkalommal, jó szülői támogatással folyt. 



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 
 
A HH és HHH gyermekek gyermekvédelmi ellátása megtörtént, kiemelt figyelmet 
fordítottunk a jelzőrendszer működtetésére, hiányzások okának feltárására, a védőnővel és a 
gyermekvédelmi szolgálattal való együttműködésre. Védelembevételt kezdeményeztünk 2 
gyermek esetében. 
Intézményi gyermekbalesetek száma: 0 
intézményi munkabaleset:1 
Az intézmény programjainak gyakorisága-látogatottsága: 

• Szülői értekezletek 2/év-67 % 
• SzM értekezlet 2/év-90 % 
• Családi délután 3/év-48 % 
• Ünnepélyek 2/év-100 % 

Az intézményben működő egyéb tevékenységek: 
• Zenés-táncos torna (17 fő) 
• Ovifoci (11 fő) 
• Ayres-terápia (5-6 gyerek/csoport 
• Baba-mama klub  (10-15 fő/alkalom) 

 
6. Fenntartói minőségcélok teljesítése 
 
• Az intézmény ellátási körébe tartozó gyermekek közül jelenleg 9 jár más intézménybe. 

Ennek oka legtöbbször a szülő győri munkahelye, illetve előzetes bölcsődei ellátás.(3 
kisgyerek speciális ellátás miatt jár győri intézménybe.) 

• A pedagógusok tervszerű továbbképzése biztosított. 
• 2008/2009-as nevelési évben 1 sikeres pályázatunk volt, melynek értéke 50.000 Ft. 
• Az intézménykorszerűsítő pályázathoz szükséges tervezési adatokat, beszámolókat 

folyamatosan végeztük az év során 
• Logopédiai ellátás helyben biztosított. Fejlesztő órák száma: 226 óra/nevelési év 
• A szülők rendszeres tájékoztatást kapnak a gyermekek fejlődéséről, egyéni fejlesztésük 

folyamatos. 
• A községben élő HH és HHH gyermekek kiscsoportos koruktól óvodai ellátásban 

részesülnek. 
• A DIFER-mérések az éves tervnek megfelelően folytak 

•  
 
Készítette: Kollerné Kantó Gabriella 
 
 
Koroncó, 2009. június 16. 


