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I. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK: 
1. A TERVEZÉS eredménye a Pedagógiai Programunk, ebben megfogalmazott célok 

befolyásolják az óvoda pedagógiai folyamatát.  
Jelen  beszámoló a 2017/2018 évi MUNKATERV  (tervezés) alapján készült, amely 
összhangban van az óvoda stratégiai dokumentumaival.  
 

2. MEGVALÓSÍTÁS: 
Jelen beszámoló alapján történik a következő nevelési év tervezése. 
 
2. 1.MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA: 
Az óvoda 1 vegyes gyermekcsoporttal és  1 főzőkonyhával rendelkezik. 
 
 --- Az óvodai nevelési év rendje 
Az óvodai nevelési év 2017. szeptember 01-től a 2018. augusztus 31-ig tart. 
A beszámoló 2017.09.01-től 2018. augusztus 31-ig eltelt  időszak értékelését tartalmazza! 
 
2018.február 15-ig 
-Az óvoda  nyári zárva tartásról- fenntartó jóváhagyásával: 
Gyermekcsoport: 
-2018. július 16-tól augusztus 17-ig , alkalmazotti  szabadságok kiadása a szülőket 
tájékoztattuk. 
Takarítási szünet: 2018. augusztus 21-től 31-ig. 
 
A konyha : 2017. 07.20-ig szolgáltat meleg ételt a külső(szociális+vendég)étkezőknek. 
                   2017.07.23-től augusztus -ig szabadságok kiadása. 
                   2017.08.21 -tól 31-ig takarítási szünet. 
Őszi szünet: nem volt.  
Téli szünet : 12.27.-28.-29 
Tavaszi szünet : nem volt  
 
Nevelés nélküli munkanap: 0 nap 
 
--- 1 vegyes csoport: 
Óvodai ellátásban 2017. október 01-én 15 fő = statisztikai adat 
2018.05.31-én: 16 fő részesült: 
 

2017.09.01. 15 gy. nevelési év kezdő létszám 

2017.10.01. 15 gy. statisztikai adat 

2018.03.05. 16 gy 2.5 éves gy. felvétele 

   

 
A 2017-18 –as nevelési év végére tanköteles korú: 4 gyermek  
-„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.” 
Iskolaéretté vált, a  2018/19-es tanítási évre beiratkozott 3 gy.                                                                                          
A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola 1.osztályába: ebből: 3 gy. Szakáldra jár 
szeptembertől. 
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BEÍRATKOZÁS AZ ISKOLÁBA   
2018. április  10.     megtörtént                   
Óvodai Szakvélemény kiadásával. 
 
Az óvodai nevelési évben igazolatlan hiányzás nem volt. 
A gyermekek csupán betegség (orvosi vizsgálatok) családi okok (óvodavezetői 
engedély)miatt hiányoztak,melyet a házirendben meghatározott szabályok szerint a szülők 
előre jeleztek, és igazoltak. 
 

2017/18 IX X. XI. XII I. II. III IV. V. VI. VII. 

Kihasználtsági 
mutatók: 

90% 80% 81% 70 83% 73% 71% 84% 90% 63% 25% 

Gyermek 
létszám 

15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 

 
---Az intézményben fizetendő térítési díj                                                                                                              
Térítésmentes étkezéshez a szülőnek nyilatkozatot kellett kitöltenie és leadni az óvodában. 
6. melléklet a 328/2011. (XII. 29. )rendelethez                                                                                                       
a.)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:  5 fő 
d.)családjában három vagy több gyermeket nevelnek: 4 fő 
f.)családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói , egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett, azaz nettó összegének  130%-át.: 5 fő  
-szülői nyilatkozatok alapján. 
Normatív kedvezményre nem jogosult: 1 fő,- ebből : Térítési díjat fizet: 1 fő 

Iskolások gyermek étkeztetése 
b.) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek: 2 fő  
d.) családjában három vagy több gyermeket nevelnek:   4 fő 
f.) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói , egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett, azaz nettó összegének  130%-át.:  0 fő  
-szülői nyilatkozatok alapján. 

2017/18 IX X. XI. XII I. II. III IV. V. VI. VII. 

Kihasználtsági 
mutatók: 

100% 100% 100% 97% 96% 86% 90% 95% 99% 100% % 

Gyermek 
létszám 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - 

Normatív kedvezményre nem jogosult: 1 fő,- ebből : Térítési díjat fizet: 1 fő 

Szociális étkezők:                                                                                                                         

2017/18 IX X. XI. XII I. II. III IV. V. VI. VII. 

Kihasználtsági 
mutatók: 

98% 97% 90% 100% 95% 100% 100% 100% 98% 100% 96% 

Étkezői 
létszám 

16 16 15 13 15 15 15 15 15 15 15 
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Vendég étkezők :   

2017/18 IX X. XI. XII I. II. III IV. V. VI. VII. 

Kihasználtsági 
mutatók: 

93% 98% 97% 98% 95% 91% 94% 88% 95% 78% 100% 

Étkezői 
létszám 

10 11 12 12 11 11 10 9 7 9 9 

 
ÓVODAI BEÍRATKOZÁS A 2018/19-es nevelési évre. 
2018.05.07-08 között: 3 gy. 
2018.06.01-08.15 között: 2 gy. 
 
 Az óvoda minden, az óvoda körzetében,”életvitelszerűen” élő, tartózkodó beiratkozott 

óvodáskorú gyermek óvodai ellátását biztosította, (felvétel) a szabad óvodaválasztás 

lehetősége mellett.   

A felvétel-előjegyzés alapján a 2,5.- 3. életévüket betöltött gyermekek folyamatosan 

érkeznek az  óvodába a nevelési év során: 5 gy. 

2018-19  nevelési évre új felvételt kért-nyert.: 5 gy. 
Ebből:  

2018.09.01-től  4 gyermek 

2019.01.hó 1 gyermek 

2019.05.31-ig.  Összesen: 17 fő várható 

 
Várható létszám 2018.október 01-én: 16 gy. 
-2018. 08.31. 1 óvodás gyermek óvodai jogviszony megszűnése: Költözés miatt 
-A tervezett SNI-s gyermek nem került beíratásra, jelenleg a Hejőkürti Napközi Otthonos 
Óvodában ((integrált óvodai nevelés) van óvodai jogviszonyban, a szülők szóban nyilatkoztak  
arról,hogy a 2018/19-es nevelési évben is ott marad, ahol gyógypedagógiai ellátásban 
részesül. 
 
--- Nevelőmunkánk  alapvető feladatainak teljesülése:                                                                                                                                     
A gyakorlati á során megvalósítottuk pedagógiai programunkban meghatározott célokat  és 
feladatokat: 
 Nevelésközpontúság, gyermekközpontúságot 
 Differenciált fejlesztést 
 A játék kiemelt szerepét 
 A gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe vételét 
 Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés-fejlesztés elősegítését 
 Minőségi munkavégzést. 
KiemeIt feladat 
"Biztosítottuk a játéktevékenység tartalmi megújításának lehetőségeit, a szabadjáték 
feltételeit". 
 Megvalósítottuk: 
 A szabadjáték dominanciáját érvényesítő óvodai élet alapvető feltételeinek 

biztosítását: 
-Az érzelmi biztonságot adó, szeretetteli, nyugodt, derűs légkört. 
-Egészséges életritmus kialakításával, tudatosan tervezett és szervezett napirend 
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megvalósításával a folyamatos, megszakítás nélküli játékidőt. 
-Az aktuális játéktevékenységhez szükséges helyeket : játszósarkok, 
kuckók kialakításával, a csoportszoba átrendezésével. 
-A gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítését, a harmonikus, otthonos, 
inger gazdag környezet kialakításával. 
-A gyermeki fantázia kibontakozását segítő, érdeklődést felkeltő , játékra, 
cselekvésre, alkotásra inspiráló eszközöket. 
(kellékek, fejdíszek, jelmezek, textilanyagok, termések, természetes anyagok, 
félkész és kész eszközök, játékok) 
 Az óvodapedagógus szerepének megközelítését a szabadjáték során. 
-A szabadjátékhoz szükséges óvodapedagógusi segítő, támogató, ráhangolódó 
attitűd formálását, a gyermekek szabadságának és önállóságának tiszteletben tartásával. 
-A játék személyiségfejlesztő hatásának elősegítését élményekben gazdag óvodai 
élet megszervezésével. 
-A játék kibontakozásának elősegítését indirekt módon, ötletadással, a spontán 
helyzetek kihasználásával. 
-Az óvodapedagógus modellnyújtó szerepének érvényesülését a kulturális értékek, 
normák átadása, a konfliktusok megoldását segítő átterelő beavatkozások során. 
-A játék tudatos felhasználását a tanulás támogatásában a spontán kialakuló 
fejlesztési lehetőségek felismerésével, kihasználásával. 
 
---Óvodavezető feladatainak megvalósítása: az intézmény éves működtetésében: 
 

1. Tanügyigazgatási, 2. Pedagógiai, 3. Munkaügyi feladatok megvalósulása: 

Tanügyigazgatási feladatok 

 Oktatási Hivatal: KIR: online felület 

1.  „Új”óvodások( 3+1fő) oktatási azonosító szám kérése, adatainak rögzítése, 
nyilvántartása. 

2.  Jogviszony megszüntetés, keletkeztetés. ( 1gy)nevelési év közben.  

3.  Közalkalmazott(vezető) szakmai gyakorlati év módosítása. 

4.  Intézményi adatmódosítás: férőhelyek száma: 20 fő. 

5.  Személyi nyilvántartás adatainak ellenőrzése. 

6.  2017. évi statisztikai adatok megadása, rögzítése: KIR-STAT. 

7.  KÖZZÉTÉTElI LISTA  adatainak megadása, rögzítése 

8.  Intézményi „adattisztítás” ellenőrzés. 

9.  Pedagógus igazolvány „igazolás” kiállítása, kiadása OKTIG felületről.  

10.  Az iskolába felvett óvodás gyermekek(3fő) + Óvodaváltás: 1gy. 
jogviszonyának megszüntetése. 
 (2018. 08.31) 

  

 MÁK  

11.  „Nyilatkozat”új belépő gyermekekről (3 év alatti)első alkalommal veszi igénybe az 
óvodai nevelést. (2gy.) 

12.  Dolgozói nyilatkozatok adókedvezményről, gyermekek után járó szabadságról.  

13.  Statisztikai adatok továbbítása. 

14.  Közalkalmazotti béremelések:  garantált bérminimum: 
élelmezésvezető+szakács+dajka 
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15.  ---Változás bejelentés (B208 )Határozat átvezetésre. 2018. 04.03. (cégkapu 
azonosító) 

                    Óvoda 

1.        Új gyermekek beiratkozása a 2018/19-es nevelési évre: óvodai felvételi   
                    előjegyzési napló és a felvételhez szükséges dokumentáció vezetése, továbbítása   
                    a szülőnek                                                                                                                                              

2.       Felvételi és mulasztási napló, - Óvodai Törzskönyv, - A gyermekek fejlődését 
                   nyomon követő dokumentáció - Csoportnapló megnyitása, vezetése, lezárása. 

3.       Iskolai beiratkozás : az iskolaérettséget igazoló” Óvodai szakvélemény „ kiadása a 
                   szülőknek. 

 

Pedagógiai feladatok 

1.   Óvodai munkaterv, beszámoló készítése, véleményeztetése, elfogadtatása. 

2.  Óvoda működési dokumentumainak módosítása, elfogadása, fenntartói 
egyetértéssel.  

3.  Intézményi Önértékelés folyamatának végrehajtása.  
Intézmény pedagógiai- szakmai ellenőrzése, értékelése külső szakértők (3fő) 
közreműködésével.  

4.  Óvodai csoport  dokumentáció vezetése, lezárása nevelési év végén. 

5.  DIFER+ Iskolaérettségi vizsgálatok a középső és nagycsoportosok körében, 
dokumentálás, kiértékelés.  

6.  Éves programtervek megvalósulása: szülőkkel, - iskolával, - könyvtárral.   

  
 

3. Munkaügyi feladatok 

1.  „PÁLYÁZAT óvodapedagógus munkakörre” (9 db) kiírása, közzététele: 
Közigállás.hu+Szakáld.hu, eddigi elbírálás: eredménytelen.  

2.  Intézmény működési feltételeinek biztosítása: fenntartóval való 
kapcsolattartásban.  

3.  Étkezési normatívához szülői nyilatkozatok beszedése, átadása az 
élelmezésvezetőnek . 

4.  Dolgozók munkaidő beosztásának, jelenléti dokumentációjának ellenőrzése, 
igazolása. 

5.  Személyi anyagok rendezése, aktualizálása.  

6.  Létszámadatok jelentése a gazdálkodó önkormányzat felé . 

7.  Tűz és Munkavédelmi oktatás (éves) szervezése, megtartása.  

8.  Munka alkalmassági (éves)vizsgálat érvényesítése. 

9.  Szabadságolási terv készítése, szabadságok kiadása. 

10.  „Moss kezet” pályázat elkészítése, beadása. 

11.  Hit-tan megszervezés együttműködésben a római katolikus egyház képviselőjével.  

12.  Generali „Szimba” gyermekbaleset biztosítás kötése a 2018/2019-es nevelési 
évre. 

13.  Hatósági ellenőrzések együttműködésben, hiánypótlások figyelemmel kísérése., 
ellenőrzése. 

14.  FELIR- AZONOSÍTÓ (felügyeleti díj) A főzőkonyha (élelmiszerlánc 
szereplő)feltételeihez tartozik. 
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15.  Vállalkozási Szerződés: 
BIOFILTER környezetvédelmi Zrt.  2018.01.18. 
Használt étolaj hulladék, konyhai ételmaradék elszállítására,  
Szüneteltetési nyilatkozat: 2018. 06.15. 
2018.06.16-08. 31-ig. nyári zárás miatt 

16.  Költségvetési évvégi leltár készítés, dokumentálás: csoport+ konyha.  

17.  Nyári óvodazárás : szülők tájékoztatása: 2018. 02.15-ig.  

18.  Nyári karbantartási munkák egyeztetése a fenntartóval, munkák elvégeztetése.  

19.  --- Ügyfélkapu nyitás : 2018. 03.13.     
--- Regisztráció:  elektronikus közigazgatási ügyintézés céljára.                                                                    
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.  
Az óvoda cégkapu regisztrálásra kötelezettsége miatt. 
--- B.A.Z.Megyei Adó és Vámigazgatóság Ügyfélkapcsolati Osztály: 
intézményvezetői jogosultság az adó-és vámhatóság ügyeinek személyes, papír 
alapú, elektronikus, telefonon keresztül történő  intézésére  
Jogosultság törvényes képviseletre: 2018. 06.15-től.  

20.  Nyári nagytakarítás feltételeinek biztosítása, elvégzése.(csoport+konyha). 

21.  Élelmezésvezető munkájának értékelése. 

22.  HONVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV készítése, küldése : email-ben  
Fenntartói egyetértéssel(polgármester),Intézményvezetői jóváhagyással. 
„Az intézmény, mint köznevelési intézmény, a 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 
3. § (2) bekezdés bb) pontja alapján köteles honvédelmi intézkedési tervet 
készíteni” 

 
3. ELLENŐRZÉS 

 

Hatósági ellenőrzések:  

Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal mezőkövesdi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály 

 

Időpont  Módja Tárgya Intézkedés 

2017. 10.17. helyszíni ellenőrzés  A közétkeztetésre 
vonatkozó 
táplálkozás 
egészségügyi 
előírások 
ellenőrzése: 
(Óvodás+iskolás) 

Hiánypótlás: 
Élelmezés vezetői 
nyilatkozat javításra.  

2018. 04.26. helyszíni ellenőrzés A közétkeztetésre 
vonatkozó 
táplálkozás 
egészségügyi 
előírások 
ellenőrzése.(iskolás) 

Hiánypótlás: 
10 napos általános 
iskolás nyersanyag 
kiszabat + 20 napos 
étlap  
2018.05.03 határidő  
2018.09.15.határidő  
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Hatósági ellenőrzések:  

Borsod Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófa védemi Igazgatóság tiszaújvárosi 
Katasztrófavédelmi kirendeltsége.  

 

időpont  módja tárgya intézkedés 

2017. 11.14.  helyszíni ellenőrzés  átfogó ellenőrzés Hiánypótlás: 
email-ben : 
2017.11.17. 
személyes 
bemutatással- 
elfogadás. : 2017. 
11.21. 
- Érvényes tűzoltó 
készülékek,   
-üzemeltetési napló 
naprakész vezetése. 
- Megbízási 
szerződés: 
Tűzvédelmi 
szakképesítéssel 
rendelkező 
foglalkoztatása 
- Tűzriadó gyakorlat 
bejelentés. 

 
 

4. ÉRTÉKELÉS 
Az intézményi önértékelési rendszer alapján tények, adatok, objektíven, tervezetten  
az intézmény önértékelése zajlott 2017. 09.29-től 11.02-ig. 
A Tanfelügyeleti látogatás előtti  intézményi  ÖNÉRTÉKELÉS 
feladatainak elvégzése az  ütemterv szerint történt: 
 
Az intézmény önértékelése az alábbi területekre terjedt ki: 
 1. Pedagógiai folyamatok  
2. Személyiség- és közösségfejlesztés  
3. Eredmények  
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  
5. Az intézmény külső kapcsolatai  
6. A pedagógiai munka feltételei  
7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 
céloknak való megfelelés 
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Az önértékeléshez kapcsolódó feladatok  megoszlása 

 önértékelést 
támogató 
munkacsoport 

 
intézményvezető 

szülők 

tervezés x   

tájékoztatás, felkészítés 
 
 
 
 
 
 

x x x 

adatgyűjtés 
 

  x 

értékelés  x  

folyamatba épített támogatás x   

minőségbiztosítás x   

adatszolgáltatás (fenntartónak)  x  

 

Feladat Felelős Eredmény Határidő 

Intézményi elvárásrend 
elkészítése: online 

Sóváriné Paksy 
Ildikó 

Online elkészült 
elvárásrend 

2017.09.28. 

Intézményi önértékelés 
indítása 

Sóváriné Paksy 
Ildikó 

Önértékelés 
folyamatának 
beindulása online 
felületen 

2017.09.29. 

Szülők elégedettségét 
mérő kérdőív kitöltése 
(13 db.) 

Sóváriné Paksy 
Ildikó 

kitöltött átadott 
kérdőívek feltöltésre 
 

2017.10.18. 

Interjú                             a 
vezetővel, 

Sóváriné Paksy 
Ildikó 

Online kitöltött 
kérdőív 

2017.10.26. 

Interjú                                           
a csoportból két szülővel 

Sóváriné Paksy 
Ildikó 

Válaszok feltöltve 2017.10.26. 

Interjú                                       
az óvodapedagógussal 
(?)  

Sóváriné Paksy 
Ildikó 

Válaszok feltöltve 2017.10.26. 

Dokumentumelemzés 
elkészítése, feltöltése 

Sóváriné Paksy 
Ildikó 

Kitöltött 
dokumentum  

2017.10.26. 
2017-11.02. 

Intézményi értékelés 
elvégzése indikátorok 
alapján (erősségek, 
fejleszthető területek) 

Sóváriné Paksy 
Ildikó 

Értékelés  2017.11.02. 

 
Intézkedési terv 
készítése, feltöltése az 
informatikai rendszerbe. 

 
Sóváriné Paksy 
Ildikó 

 
Intézkedési terv  

 
2017.11.20. 

Intézkedési terv átadása 
a fenntartónak  

Sóváriné Paksy 
Ildikó 

Megjegyzés  2017.11.20. 
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Intézkedési terv: 
 

Intézmény neve:  Szakáldi Manócskák Óvoda 

Intézmény OM azonosítója:  201952 

Intézményvezető neve:  S.P.I. 

Intézményvezető oktatási azonosítója:  72824783063 

Intézkedési terv neve/azonosítója:  Intézkedési Terv 2017 

Intézkedési terv kezdő dátuma:  2018.01.01. 

Intézkedési terv befejező dátuma:  2022.08.31. 

Fejleszthető területek az önértékelés alapján: 
1.1.3. A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény 
munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik.  
1.7.24. Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, az 
önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 
2.4.11. A nevelhetőségi, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek 
megkülönböztetett figyelmet kapnak 
3.3.8. Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és 
visszacsatolása nevelőtestületi feladat. 
6.9.23. Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint 
javaslatokkal segítik a fejlesztést. 
 
--- Pedagógiai –szakmai ellenőrzés- értékelés   
Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés- 
Tanfelügyelet,- látogatás  
PÉM eredmény  
 
Értékelésre vonatkozó adatok 

Az intézmény neve, OM azonosítója Szakáldi Manócskák Óvoda (201952) 

Bevont vezető S.P. I. 

Eljárás típusa Tanfelügyelet 

A látogatás dátuma 2017. nov. 21. 

Értékelés típusa Intézmény 

Értékelési szempontrendszer azonosítója (2017 Tanfelügyelet intézmény 
óvoda) 

 
1. Pedagógiai folyamatok 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
- Az önértékelés keretében az eredmények elemzése, fejlesztések meghatározása – mely 
épüljön be a tervezés dokumentumaiba. 
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Kiemelkedő területek: 
A nevelési év végi beszámolók megállapításai alapján történik a következő nevelési év 
tervezése, mely tervezés reális, a tervek megvalósulnak. 
 
2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
Nem kerül megfogalmazásra. 
Kiemelkedő területek: 
- A közösségi programokba bevonják a családokat. - A nevelőtestület( vezető és pedagógus is 
egyben) elhivatott, az együttműködés, az információáramlás( partnerekkel) hangsúlyos. 
 
3. Eredmények 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
- Az önértékelés és a külső ellenőrzés eredményeit elemezve, felhasználva meghatározni az 
intézmény erősségeit. - A partnerekkel konstruktív együttműködés a fejlesztésben pl, 
tehetséggondozás. 
Kiemelkedő területek: 
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni és csoportos fejlesztése, ennek érdekében a 
partnerekkel való kommunikáció, kapcsolattartás és tevékenység. - Hivatástudattal 
rendelkező óvodapedagógus - Óvodapedagógus hozzájárulása, tevékenysége az eredmények 
elérése érdekében. 
 
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
- A kétoldalú információ áramlása érdekében informatikai felület ( honlap vagy helyi 
igénynek megfelelő oldal) létrehozása. 
Kiemelkedő területek: 
- A kollégák( gyermekkel foglakozók) együttműködése támogató, ösztönző, az intézmény 
céljait tartja szem előtt. - A szervezeten belüli információáramlás hatékony kialakítása - A 
tudásmegosztás és információcsere példaértékű, a gyermeki személyiség fejlődését szolgálja. 
 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
nem kerül meghatározásra 
Kiemelkedő területek: 
- A helyi igényekre alapozott, a település szokásos eseményeiben történő aktív 
közreműködés és színvonalas részvétel. 
 
6. A pedagógiai munka feltételei 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
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- A humánerőforrás területén jelentkező probléma megnyugtató megoldása, a 
nevelőtestület és a kiemelt partnerek által elismert óvodapedagógus alkalmazása.                                  
- A gyermekek egyéni fejlesztésének intézményen belüli lehetőségének biztosítása, erre 
vonatkozó kompetenciával rendelkező továbbképzés, beiskolázás megtalálásával - 
Intézményi jó gyakorlatok, más intézmények innovációinak megismerése 
Kiemelkedő területek: 
Nem kerül megfogalmazásra 
 
7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés országos 
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 
megfogalmazott céloknak való megfelelés. 
A kompetencia értékelése: 
Fejleszthető területek: 
Nem kerül megfogalmazásra 
Kiemelkedő területek: 
- Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás, elvárásoknak 
megfelelés. - A tartalmi szabályozókat, a környezet változása, az intézményi eredmények 
ismeretében felülvizsgálta. 
 
TOVÁBBKÉPZÉSEK:  
 

S. P.I. B. Zs.né  

Tanévnyitó konferencia A közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról 
szóló 37/2014.(IV.30.)EMMI rendelet 
16§ (7) bekezdésében meghatározott 
képzés 

 
--- Vezetői értékelés: 
1 fő : B. Zsné 
Az élelmezésvezetői  munkakört ellátandó feladatok  szempont szerint, 3-as skálán belül 
kerültek vezetői értékelésre az egész éves munkája alapján.  
Értékelési szempont rendszer és teljes  értékelés(önértékelés+ vezetői) megtalálható az 
óvoda dokumentációs rendszerében.  
Az élelmezési tevékenység során alkalmazandó tevékenységek,dokumentumok  vizsgálata: 
2017. 09.01 - 2018.07.13 

Sor-
szám 

Feladat: 
 

Vezetői 
értékelés 

 Nem működik : 1 
Fejlesztendő    : 2 
Jól működik     : 3 

 
1-2-3 
átlag 

1. HETI ÉTREND KIALAKÍTÁSÁNAK VÁLTOZATOSSÁGA 
Kinek készül-változatosság-idény jelleg-táplálkozás -élettani 
köv. betartása 

2,29 

2. AZ ÉLEMEZÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE, SZÁLLÍTÓK 
KIVÁLASZTÁSA 
kondíciók ! 

3 
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3. AZ ANYAGOK KIALAKÍTÁSÁNAK RENDJE ÉS MŰKÖDTETÉSE 
HAACP rendszer-leltározás-élelm.anyagok nyilvántartása-
EPER progr.használata 

2,8 

4. AZ ELSZÁMOLÁSOK, VALAMINT A BIZONYLAT RENDJE     
bizonylati rend-térítési díjak-pénz kezelés                     

3 

5. A SZÁMLÁZÁS költség-okmányok 3 

6. AZ ELKÉSZÜLT ÉTEL MINŐSÉGE kiosztás- szállítás -ellenőrzés 3 

7. TÁLALÁS, ADAGOLÁS       
szakszerűség                       

3 

8. HIGIÉNÉS ELŐÍRÁSOK 
üzemeltetési-személyi higiéné 

3 

9. MUNKAÜGYI                                                                                            
munkaidő, szabadság, hiányzások  
vagyonvédelem, anyagi felelősségvállalás  

3 

10. MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM                                                                                  
munka- és tűzvédelmi oktatás  

3 

11. KAPCSOLATTARTÁS 
intézményvezetővel. 
fenntartóval.                        
 hatósággal. 

3 

 
A folyamatos megfigyeléssel, közvetlen dokumentum megtekintéssel zajlott vezetői vizsgálat  

során az élelmezés vezető által felügyelt konyhai -napi, heti, havi, éves- szakmai munkát                                                

„JÓL MŰKÖDŐNEK” értékelem.  

A hatósági vizsgálatok alkalmával talált hiányosságokat együttműködően, az elvárásoknak, 

időpontnak megfelelően teljesíti.                                                                                                                                                   

A 2017. január 15-én tartott „belső ellenőrzési vizsgálat „ során feltárt hiányosságokat 

részben teljesítette: A fejlesztésre szoruló területeket önfejlesztéssel, szakmai 

elköteleződéssel számba vette, törekszik a fejlődésre, megfelelésre.        

Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követjük, a gyermeki fejlődést 
dokumentáljuk, elemezzük, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsoljuk, 
szükség esetén fejlesztési tervet készítünk. 

 Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 
visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő 
formában a gyermeknek.--- Személyes megbeszélések elmaradtak a személyi –idő feltételek 
hiánya miatt!!! 
 Az óvodában a gyermeki fejlődést folyamatosan megfigyeléssel, méréssel követjük, 
nyilvántartjuk, dokumentáljuk .(DIFER mérés+ iskolaérettségi vizsgálat=óvodai 
dokumentációs rendszer része) 
Évelejei+ év végi X-ős és év végi szöveges értékelést végeztünk a 15 gyermeknél és 
megállapítottuk a nevelési év fejlődési irányát . 
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DIFER MÉRÉS ÖSSZESÍTŐ: 2018. JANUÁR 

Név Írásmo
zgás 
koordin
áció 

Beszédh
allás 
fejlődése 

Reláció 
szókincs 
fejlődése 

Elemi 
számolás 
készség 
fejlődése 

Tapasz-
talati 
következ
-tetés 
fejlődése 

Tapasz-
talati 
összefügg-
és-
megértés 
fejlődése 

Szocia-
litás 
fejlődése 

DIFER 
INDEX 

B. F. 67% 97% 92% 75% 97% 97% 83% 87% 

F.J.L. 67% 100% 92% 66% 94% 97% 79% 85% 

G. Zs.  33% 97% 71% 60% 97% 97% 80% 76% 

K. M. J. 63% 98% 72% 55% 88% 91% 75% 80% 

B.Zs. 75% 
(17%) 

100% 
(58%) 

92% 
(54%) 

66% 
(40%) 

97% 
(56%) 

94% 
(56%) 

83% 
(62%) 

87% 
(49%) 

H. K.K. 100% 
- 

98% 
- 

100% 
- 

64% 
- 

81% 
- 

81% 
- 

81% 
- 

86% 

K. M. 71% 
(0%) 

97% 
(62%) 

75% 
(33%) 

48% 
(13%) 

69% 
(28%) 

63% 
(63%) 

76%  
(52%) 

71% 
(36%) 

R. Sz. 86% 
(8%) 

100% 
(82%) 

100% 
(45%) 

85% 
(42%) 

97%     
(53%) 

100% 
(81%) 

89% 
(63%) 

94% 
(53%) 

 
Fejlesztési terv készült : 
- fejlesztő pedagógiai : 2 gyermek (helyben: fejlesztőpedagógus) 
- logopédiai fejlesztésre, terápiára : 2gyermek részére. (saját utaztatással:logopédus) 
 
A 2017/18-es fejlesztések eredményeként a nagycsoportos gyermekek 1 kivételével 
iskolaérettek lettek az iskolaérettségi mutatóinknak megfelelően. 
 
ISKOLAÉRETTSÉGI vizsgálat 
Eredmények: 2018.03. hó 

Név Pontozás 
elérhető 

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Összesen: 
                       % 

  6 8 6 10 8 8 7 5 6 8 72 pont      100 

B. Zs.  6 8 6 8 6 8 7 5 6 6 66 pont        92 

H. K. K.  6 8 6 9 8 7 6 5 6 8 69 pont        96 

R.Sz.  6 8 6 10 8 8 7 5 6 8 72 pont      100 

+K.M.  6 4 6 3 7 2 4 2 5 7 46 pont        64 

 
A 3 gyermeket javasoljuk felvételre az általános iskola első évfolyamára, 
1 gyermeket (+) 1 év óvodai ellátásra javasoltunk, melyet elfogadtak a szülők.   
ÓVODAI SZAKVÉLEMÉNY KIADVA , JEGYZŐNEK ÁTADVA.(+) 
 
KORREKCIÓ 
---A szülők tájékoztatása személyes megbeszéléssel gyermekük fejlettségi szintjének 
aktuális állapotáról, a további lehetőségekről.  
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---A „ kétoldalú információ áramlása érdekében informatikai felület ( honlap vagy helyi 
igénynek megfelelő oldal) létrehozása.” 

II.  SZEMÉLYISÉG ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 
 1.Személyiségfejlesztés 
Az óvoda egyik legfontosabb feladata a nevelési folyamat során . 
Az intézmény hagyományaival, és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével 
összhangban történik.  
Óvodapedagógusok megfelelő információkkal rendelkezünk a gyermekekről, szociális 
helyzetükről,(szülőktől kapott:családlátogatás+személyes beszélgetés+nevelési folyamatban 
tapasztalt) melyet alkalmazunk a nevelő, fejlesztő munkánkban.  
Szakmai támogató rendszerünkben a felzárkóztatást célzó egyéni foglakozásokat a 
fejlesztőpedagógiai-logopédiai  terápián keresztül valósítottuk meg a Tiszaújvárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusai segítségével. 
Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelést a szülőkkel való kapcsolattartásban 
támogattuk, fejeztük ki elkötelezettségünket. 
Az óvodán kívüli  tevékenységek  (Ősz kincsei,-Őszi egészség délután,-Föld-napja) 
gyakorlatban is alkalmazzuk a témahét elemeit.  
 
2. Közösségfejlesztés 
Rendelkezünk a közösségfejlesztési folyamat ismereteivel, eszerint valósítottuk meg a 
csoport, közösség fejlesztést. 
• A szülőket  tájékoztatás a kiemelt feladat tartalmi megvalósításáról a Szülői                               
Szervezettel tartott megbeszélések, szülői értekezleteken. 
SZÜLŐI SZERVEZET : 
 Az óvoda életében a véleményezési jogkört a csoport Szülői Szervezete látta el, 
melynek választmánya képviselte a gyermeket, családokat az Óvodai Szülői Szervezetben.: 
éves Munkaterv +Beszámoló  véleményezése.  
 A szülői szervezet tagjai kérdőívben és személyes interjú formájában nyilváníthatta 
ki észrevételeit az intézményi önértékelés és tanfelügyelet elégedettség mérésében, melyet 
beépítünk a következő nevelési év feladatai közé.  
 Szülői szervezet  szervezésében „Szülői PATRONÁLÓ -bál „  
bevételéből : KIRÁNDULÁS finanszírozása.(2018. 06.05.) 
 
---SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLAT 
A szülők megfelelő keretek között vesznek részt a közösségi programokon, 
közösségfejlesztésben. 
ESEMÉNYTERV, SZERVEZÉSI MUNKÁK: 2017/18 nevelési év 

Feladat Határidő Felelősök                          
Megvalósult 

HAGYOMÁNYOK: 2017/2018  

MIKULÁS 12.06. S.né + H.né 

KARÁCSONY 12.21. S.né + H.né 

FARSANG 02.16. S.né + H.né 

ANYÁKNAPJA 04.27. S.né + H.né 

TANÉVZÁRÓ-BALLAGÁS 06.01. S.né + H.né 

SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS   

I.SZÜLŐI ÉRTEKEZLET. 09.22. S.né 
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ŐSZ KINCSEI    Túra=kerékpár+séta+termés 
gyűjtés 

09.29. S.né + H.né 

ŐSZI EGÉSZSÉG DÉLUTÁN  őszi vitaminok 
feldolgozása 

10.20. S.né + H.né 

MÁRTON-NAPI délután 11.10. S.né + H.né  

LUCA-NAPI KREATIVITÁS 12.13. S.né + H.né 

II.. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 01.26. S.né 

FÖLD-NAPJA                           környezettudatos 
életvitelünk        

04.20. S.né + H.né 

NYÍLT-NAP 05.10. S.né 

MANÓCSKÁK CSALÁDI NAPJA                              
Kirándulás 

06.05. S.né + H.né 

 
III.  EREDMÉNYEK: 

Nyilvántartjuk és elemezzük az intézményi eredményeket. 
A Belső és külső eredmények(interjúk+ kérdőívek+dokumentum elemzések) felhasználásra 
kerültek az intézményi  önértékelés eljárásában.  
 
Az óvodánkból kikerülő, iskolás gyermekek fejlődését, tanulási útját  óvodapedagógusi 
„iskolalátogatással „ követtük nyomon az óvoda-iskola éves programján belül. 
(óvónéni látogatása tanórán, programon) 

ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA ÁTMENET   

ÓVÓNÉNI AZ ELSŐBEN 09.25. S.né + B.né 

ISKOLAI FARSANG 02.10. S.né + B.né 

 
 

IV. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ: 
- Szakmai nevelőközösségünkben a  nevelőmunka egyik alapfeltétele, hogy tervszerűen, 
munkatervünk szerint  működő, megújulásra képes közösség alakuljon ki. Ehhez viszont 
minden alkalmazottnak el kell fogadnia e szemléletet, innovatív közösség létrehozására 
törekszem, melyet az esetleges új óvodapedagógus személyével sikerül megvalósítanunk! 
- Az új intézményi szervezeti rendszerünkben (csoport+konyha) támogatjuk, ösztönözzük az 
intézményen belüli együttműködést, támaszkodunk egymás munkájára.  
Az információk és ismeretekhez való hozzáférés : információáramlás és kommunikáció 
biztosított az óvodai alkalmazottak számára.(szóbeli, papír, digitális eszközök) 
(Tanfelügyeleti értékelés erősségként értékelte ezen területet).  
 

V. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI  
Az óvoda fontosnak tartja a külső kapcsolati rendszerét, melyet kialakítottunk, 
megterveztünk, működtetünk. 
Kihasználjuk azokat a lehetőségeket, ahol a környezetünk számára bemutatjuk 
eredményeinket, produktumainkat, megjelenünk a település életében is.  
A partnereinket azonosítottuk a Pedagógiai Programmal összhangban. 
Tervezett tevékenységi tervvel egyeztettünk :szülőkkel, általános iskolával, könyvtárral, 
önkormányzattal, segítő szakemberekkel. 
Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tettünk a partnereink felé, a helyben szokásos 
módon. (információ átadás: szóbeli, papír alapú, digitális) 
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Véleményezési lehetőségeiket biztosítottuk, felülvizsgálva visszacsatoltuk.  
 
Fontos számunkra elégedettségük,hogy a szülők, általános iskola, önkormányzat milyen 
igényeket támasztanak az óvodánk elé, s milyennek ítélik meg a megvalósítás eredményeit . 
Az intézményi önértékelés során”6.sz melléklet: Szülői kérdőív az intézményi önértékelés 
keretében” 13db. kérdőív kiadásra került , visszajutatta 12  szülő ( 1 gyermek beteg volt 
ebben az időszakban)értékelése megtörtént. 
Partneri együttműködés: 
---SZÜLŐKKEL VALÓ KAPCSOLAT 
MEGVALÓSULT CSALÁDLÁTOGATÁS : 2017/18 NEVELÉSI ÉV 

NÉV  IDŐPONT 

B.  N. 2018. 01.15 

B.Zs. 2018. 01.15. 

G.Zs. 2018. 01.15. 

B. V. 2018. 01.22. 

K. M. 2018. 01.16. 

H.K.K. 2018. 01.24. 

T.K. 2018. 01.22. 

V.J. 2018. 01.16. 

 
---ÓVODA-ISKOLA KAPCSOLAT    

 ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA ÁTMENET 2017/2018 
nevelési év 

 

1. ÓVÓNÉNI AZ ELSŐBEN 09. 25. 10.00 S.né  +B.né 

2. ISKOLAI FARSANG 02. 09. 14.00  S.né+B.né 

3. ÓVODAI FARSANG 02. 16. 17.00 S.né+B.né 

4. NAGYCSOPORTOSOK AZ ISKOLÁBAN 04. 13. 10.00 Sné +B.né 

5. TANÉVZÁRÓ-BALLAGÁS 06. 01. 17.00 S.né+B.né 

 
--- KÖNYVTÁRRAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

 

 KÖNYVTÁRRAL VALÓ 
KAPCSOLATTARTÁS 

2017-2018  
nevelési év 

 

1. AUTÓ MENTES NAP 09.21. S.né+B.U. 

2. SZÜRETELTÜNK                              10.19. S.né+B.U. 

3. „MÁRTON”-LÚDJA 11.09. S.né+B.U. 

4. „LUCA” –BOSZORKÁNY                                            12.14. S.né+B.U. 

5. „VINCE, TELE A PINCE”         01.18. S.né+B.U. 

6. „BALÁZSOLÁS MASKARÁBAN” 02.01. S.né+B.U. 

7. „SÁNDOR, JÓZSEF, BENEDEK”                         03.14. S.né+B.U. 
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03.14.             

8. „ SZENT GYÖRGY-NAP”-ÁLLATOK                              
A MEZŐN  

04.19. S.né+B.U. 

9. „PÜNKÖSDI KIRÁLY” VÁLASZTÁS                        05.17. S.né+B.U. 

 
- Az információáramlás során a szülőket 1 héttel (+ éves terv kiadásával) a program előtt 
faliújságon, szóban tájékoztattunk, meghívtunk. A képanyagot (1. félévben) digitális 
formában elérhetővé tettük. 
Az iskolával ,tanító nénikkel szóban egyeztettük az időpontokat és a szakmai témákat. 
A könyvtárral, személyes megbeszélések alkalmával (+ éves terv kiadásával) időpontot és 
nagycsoportos létszámot , egyeztettünk , részt vettünk a”tehetséggondozási „ 
foglalkozásokon.   
 
---GYERMEKVÉDELMI feladataink szakszerű ellátása. 
Az óvodába járó gyermekek szociális, szociokulturális családi hátterét ismerjük a 
családlátogatásokon  és a napi kapcsolat ápolás során tapasztaltak alapján.  
Az esélyegyenlőséget biztosítottuk : a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek életét figyelemmel kísértük, minden gyermek számára biztosítottuk a 
fejlődéséhez szükséges segítséget. 
Megteremtettük a segítő szakemberek együttműködésének feltételeit. 
 / fejlesztő pedagógus, logopédus, védőnő, gyermekjóléti szolgálat/ 
---A  Nemesbikki Család és Gyermekjóléti  Szolgálat  családsegítő munkatársával  
kapcsolatban vagyunk. 
Ebben a nevelési évben közvetlen jelzés, beavatkozásra utaló probléma nem merült fel a 
gyermekcsoportban. 
 
---A B.-A.-Z. MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Tiszaújvárosi tagintézménye 
szervezésében történt a: 
 Fejlesztő pedagógiai szűrés a nagycsoportosok körében, fejlesztés 2 gyermek 
részére. 
 Logopédiai beszédhiba szűrés a nagycsoportosok körében, terápia 2 gyermek 
részére. 
 
---A KÖRZETI VÉDŐNŐI szolgálatban a védőnő látogatja az óvodát: méréseket, státus 
vizsgálatokat, tisztasági vizitet, új gyermek látogatását végezte . 
 
---ÓVODÁNK FENNTARTÓJÁVAL-KÉPVISELŐ-TESTÜLETTEL VALÓ KAPCSOLATUNK  
A nevelési év során : 
- A 2017/18-as nevelési év MUNKATERV elfogadása. 
- Az óvoda stratégiai dokumentumainak módosítása- (véleményezés+ 
egyetértés+elfogadás) . 
--- Pedagógiai program 
--- SzMSz  
--- Házirend  
- Intézményvezetői megbízás: (2. ciklus) 2023.július 31-ig.  
- A nyilvános óvodai ünnepségeinkre meghívásainkat elfogadva a Polgármester úr és a 
Képviselő Testület tagjai  alkalomszerűen részt vettek. 
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- Megkeresésre támogató segítségnyújtás az óvoda részére(szőnyeg tisztítás+farsangi 
szervezés). 
- A 2017/18-as nevelési év BESZÁMOLÓ elfogadása. 
 
---ÖNKORMÁNYZAT DOLGOZÓI - val: 
Kiegyensúlyozott, jó munka kapcsolat jellemzi. 
Folyamatos, napi , eseti  kapcsolatban álltunk. 
A kapcsolatot a kölcsönös korrektség ,- a kéréseinket meghallgató segítő-támogató 
hozzáállás jellemezte. 
---CIVIL szervezet –„Szakáld jövőjéért „Alapítvány: Farsangi szervezésben való 
segítségnyújtás. 
---MÁK-STATISZTIKA-KIR- BEFOGADÓ ÓVODA-OKTATÁSI HIVATAL---MISKOLCI POK. 
 A partnerek, a hivatalos szervek információ átvétele-átadása papír, telefon,email –en, 
ügyfélkapun keresztül egész év folyamán sikeresen , határidőket betartva igyekeztünk 
kölcsönösen a kapcsolatot erősítve, közvetlen és hivatalos elvárásoknak megfelelve eleget 
tenni. 
---OKTATÁSI HIVATAL: Intézményi Önértékelés+ Tanfelügyelet online kezelése.  
---EMMI : Honvédelmi Intézkedési Terv (minta+ elkészült intézményi HIT) 
---HATÓSÁGOK: 
    NÉBIH+ ÁNTSZ: közétkeztetési előírások  
     B.A.Z.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: átfogó ellenőrzés 
     B.A.Z.Megyei Adó és Vámigazgatóság: Jogosultság törvényes képviseletre 
 
 
 
---ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT közös lebonyolítása 
-„az óvoda (mint fogadó intézmény) és a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola Miskolc, együttműködésében   :                                       
B. ZS. tanuló 
a 2017-2018-as nevelési év során az óvoda mindennapi, szabadidős tevékenységeiben való 
részvételével közösségi szolgálatát  teljesítette az óvodánkban. 
-„az óvoda (mint fogadó intézmény) és a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor 
Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma Gimnáziuma együttműködésében   :                                       
K. DZS. tanuló 
a 2017-2018-asnevelési év során az óvoda mindennapi, szabadidős tevékenységeiben való 
részvételével közösségi szolgálatát  teljesítette az óvodánkban. 
 

VI. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 
1.Tárgyi, infrastrukturális feltételek: 
Az intézményünk szervezetfejlesztési célja: az együttműködő, motiváló szakmai környezet 
kialakítása, melynek minőségét meghatározta a rendelkezésünkre álló tárgyi és humán 
infrastruktúra. 
Felmértük a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, a 
hiányosságokat jeleztük a fenntartó felé. (konyha) 
 A csoport megfelelő mennyiségű, és minőségű játékkészlettel rendelkezett a nevelési 
évben, szabadjáték tevékenységhez-foglalkozásokhoz megtalálhatóak a játék-eszközök, 
annak ellenére, hogy e téren fejlesztés, bővítésre nem volt lehetőségünk.  
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1 patronáló szülő havi rendszerességgel pótolta a kisebb értékű hiányzó eszközeinket-
köszönet érte! 
 
  Csoportban: 
              Tisztasági szerek+Vizuális-kreatív eszközök:,+ nyomtatványok+irodai kellékek 
önkormányzati(óvodai költségvetési) finanszírozásból. 
             Higiéniai csomag :az óvodai higiénés előírások betartásához : 2017.10.hó 
MOL Petrolkémia a Dél-borsodi régióért Alapítvány Tiszaújváros: 
„Moss kezet” program pályázatából  36.585 ft értékben  
 Farsangi „tombola tárgyak” beszerzése: 
             Képviselőtestületi + szülői + Alapítványi hozzájárulással. 
 A Tanévzáró-ballagási ünnepségünkre kaptunk:  
            4 db. foglalkoztató füzetet + 7db. CD-t (ballagó nagycsoportosok+óv.ped.részére) a 
PALÁNTA SORSFORDÍTÓ ALAPÍTVÁNY felajánlásával.  
- Karbantartási jegyzékben (átadva a fenntartónak: 2017.07.13)szereplő munkálatok: 
2018.08.17-ig.  
- Az IKT eszközöket (Cd lejátszó+ TV+(laptop=javítása megtörtént)a nevelés folyamatában 
rendszeresen alkalmazzuk, amely a heti tervezésben nyomon követhető. 
     
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN a felajánlásokat  gyermekek , dolgozók, szülők nevében!!! 
 
2.Személyi feltételek:  
Alkalmazotti létszám alakulása: 
A 2017.04.12-én távozó  óvodapedagógus bejelentését követően, a szükségleteket 
felmértem, a bekövetkező hiányt időben jeleztem a fenntartó felé  és folyamatosan 
hirdetjük a pályázatot a megüresedett óvodapedagógus álláshelyre: 9.  pályázat is 
eredménytelen volt. 
A jelentkezők eddig nem feleltek meg a kiírt feltételeknek( diploma hiány+ más szakirány+ 
visszalépés) vagy költségvetési feltétel - anyagi forrás hiánya-  miatt (nyugdíjas+Ped II.). 
 
2017.09.01-2018. 08.31. 
---2 fő ebből: 
-1fő szakvizsgázott pedagógus,- szakvizsgázott intézményvezető(S.né P.I.) 
- 1 fő dajka  
 
 2017.09.01-2018. 08.31. 
---3 fő ebből: 
   -1 fő: élelmezésvezető 
   -1 fő: szakács. 
  - 1 fő konyhai kisegítő (közhasznú foglalkoztatott) 
 
3.Szervezeti feltételek: 
Az óvoda szervezeti és nevelési kultúráját a meghozott, kialakított, elfogadott, betartott 
normák szabályok jellemzik.  
Fontosak  számunkra a hagyományok, melyek megjelennek az alap dokumentumainkban, 
nevelő munkánk részét képezik, jelen vannak a szervezeti működésünkben.  
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A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, megfelelnek a 
helyi szabályozásban rögzítetteknek(SzMSz - munkaköri leírás). 
 

Megköszönöm munkatársaim magas színvonalú szakmai munkáját. Tevékenységünk így 

alkot egységet:csoport+konyha) ezzel biztosíthatjuk az intézményünkben nevelkedő 

gyermekek derűs, életvidám napi gondozását, nevelését, fejlesztését a betöltetlen  

óvodapedagógus munkakör ellenére! 

Megköszönöm Polgármester úrnak, a Képviselő Testületnek, az Önkormányzati dolgozóknak, 
a szülői közösségnek, külső partnereinknek, hogy segítőkészek voltak a munkánk során, és 
remélhetőleg az elkövetkezendő években is jó kapcsolatot tudunk fenntartani , erősíteni. 
 
Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
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megye település
neve

helyrajzi
szám

védettség jogi 
jellege azonosító védett örökségi érték

neve

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 012/10 régészeti
lelőhely 88795 Szakáld és Hejőbába határa, 

úttól DNy- ra

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 012/11 régészeti
lelőhely 88795 Szakáld és Hejőbába határa, 

úttól DNy- ra

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 012/13 régészeti
lelőhely 88861 Csüllő- dombtól K- re

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 012/14 régészeti
lelőhely 88861 Csüllő- dombtól K- re

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 012/20 régészeti
lelőhely

47042

88795

88861

Csüllő-domb

Szakáld és Hejőbába határa, 

úttól DNy- ra Csüllő- 

dombtól K- re

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 012/21 régészeti
lelőhely 47042 Csüllő-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 012/22 régészeti
lelőhely 47042 Csüllő-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 012/34 régészeti
lelőhely 47042 Csüllő-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 012/8 régészeti
lelőhely 88795 Szakáld és Hejőbába határa, 

úttól DNy- ra

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 013 régészeti
lelőhely 47042 Csüllő-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 015/2 régészeti
lelőhely 47042 Csüllő-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 015/3 régészeti
lelőhely 47042 Csüllő-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 015/4 régészeti
lelőhely 47042 Csüllő-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 015/5 régészeti 47042 Csüllő-domb

Szakáld község területén elhelyezkedő, örökségvédelmi 
védettséggel érintett ingatlanok jegyzéke:
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lelőhely

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 016/7 régészeti
lelőhely 47042 Csüllő-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 017 régészeti
lelőhely 88795 Szakáld és Hejőbába határa, 

úttól DNy- ra

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 019/15 régészeti
lelőhely 62732 Szakáld 24, Test-halom

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 019/16 régészeti
lelőhely 62734 Faragó-dűlő

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 019/17 régészeti
lelőhely

62732

62734

62736

62738

Szakáld 24, Test-halom 

Faragó-dűlő Nagylapos 

Kerengő

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 019/3 régészeti
lelőhely 88863 Nagy- Lapos- dűlő

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 020/1 régészeti
lelőhely

62732 Szakáld 24, Test-halom

62738

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 020/2 régészeti
lelőhely

62732

62738

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 021 régészeti
lelőhely

62732

62738

Kerengő

Szakáld 24, Test-halom 

Kerengő

Szakáld 24, Test-halom 

Kerengő

88863 Nagy- Lapos- dűlő

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 022/1 régészeti
lelőhely 88863 Nagy- Lapos- dűlő

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 022/3 régészeti
lelőhely

62732

62738

Szakáld 24, Test-halom 

Kerengő

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 025/25 régészeti
lelőhely 62732 Szakáld 24, Test-halom

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 025/32 régészeti
lelőhely 62732 Szakáld 24, Test-halom

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 025/33 régészeti 62732 Szakáld 24, Test-halom
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lelőhely

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 031/15 régészeti
lelőhely 88859 Mulató- dűlő

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 031/26 régészeti
lelőhely 16775 Mulató-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 031/3 régészeti
lelőhely 85205 Mulató- dűlő Észak

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 031/4 régészeti
lelőhely 85205 Mulató- dűlő Észak

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 031/5 régészeti
lelőhely 85205 Mulató- dűlő Észak

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 034/1 régészeti
lelőhely 16775 Mulató-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 034/2 régészeti
lelőhely 16775 Mulató-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 034/3 régészeti
lelőhely 16775 Mulató-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 034/4 régészeti
lelőhely 16775 Mulató-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 034/5 régészeti
lelőhely 16775 Mulató-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 034/6 régészeti
lelőhely 16775 Mulató-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 034/7 régészeti
lelőhely 16775 Mulató-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 034/8 régészeti
lelőhely 16775 Mulató-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 035/13 régészeti
lelőhely 16775 Mulató-domb

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 035/14 régészeti
lelőhely

16775 Mulató-domb

91005 Mulató domb 2.
(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 035/15 régészeti
lelőhely

16775 Mulató-domb

91005 Mulató domb 2.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 036 régészeti
lelőhely

85205

91005

(halommező) 

Mulató- dűlő Észak 

Mulató domb 2.
(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 038/11 régészeti
lelőhely 85205 Mulató- dűlő Észak

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 038/13 régészeti
lelőhely 85205 Mulató- dűlő Észak

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 038/14 régészeti
lelőhely 85205 Mulató- dűlő Észak

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 038/15 régészeti
lelőhely 85205 Mulató- dűlő Észak

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 038/7 régészeti
lelőhely 85205 Mulató- dűlő Észak

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 038/8 régészeti
lelőhely 85205 Mulató- dűlő Észak

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 038/9 régészeti
lelőhely 85205 Mulató- dűlő Észak

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 342 régészeti
lelőhely 35582 Zrínyi utca 5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 343 régészeti
lelőhely 35582 Zrínyi utca 5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 344 régészeti
lelőhely 35582 Zrínyi utca 5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 345 régészeti
lelőhely 35582 Zrínyi utca 5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 354 régészeti
lelőhely 35582 Zrínyi utca 5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 377 régészeti
lelőhely 35582 Zrínyi utca 5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 378 régészeti
lelőhely 35582 Zrínyi utca 5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 406 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)
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Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 407 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 408 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 409 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 410/1 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 410/2 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 411 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 412 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 413 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 414 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 415 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 416/1 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 416/2 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 416/3 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 417 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 419 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)

Borsod-Abaúj-Zemplén Szakáld 420 régészeti
lelőhely 91005 Mulató domb 2.

(halommező)
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