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  Beszámoló 

2018-2019. nevelési év 
 

A 2018-2019-es nevelési évben intézményünk két épületben, 6 csoporttal működött, 

melyeknek összlétszáma 129+3. Három csoportban nevelünk SNI, négy csoportban, összesen 

8 BTM-es gyermekeket.  

Az SNI és a BTM-es gyermekeknek nagy segítség volt, hogy mindkét épületben volt 1-1 

pedagógiai asszisztensünk. 

A logopédus és a pszichológus mindkét épületben a fejlesztő szobát használta. A 

pszichológusnak a Fő utcai épületben nehézséget okozott, hogy nem mindig állt a 

rendelkezésére helyiség, ahol a szülőket fogadni tudta, így rendszeresen az aulában tartott 

megbeszéléseket. (szakmai szempontból nem megfelelő) 

A két épületben sikerült összehangolni az ünnepeket. Többet idén közösen tartottuk 

valamelyik épület udvarán. 
 

Óvodánk tárgyi felszereltsége megfelelő, azonban a júniusi beázás miatt számos bútorunk 

tönkrement. A parketta két csoportszobában és a logopédiai szobában teljesen felázott, cserére 

szorult. A biztosítási ügyintézés folyamatban van. A bútorok, egyéb eszközök beszerzése 

folyamatban van. 
 

A 2018 nyarán telepített mászóka alá az alapítvány vásárolt gumitéglát, melyet a szakemberek 

2019 tavaszán raktak le, a használatbavételi engedély is kiállításra került.  
 

Anyagi lehetőségeink a működésünkhöz megfelelőek, a nagyobb volumenű dolgokat előre 

tervezzük. 
 

Az Ovi-foci pálya nagy siker, a gyermekek napi szinten használják, a Pilisborosjenői FC az 

ovisok edzését jó idő esetén ott tartja.  
 

A munkaközösség vezetőkkel és a helyettessel többször tartottunk egyeztetést, ezek sokat 

jelentettek a két épület közötti kapcsolat és az ünnepek megrendezése szempontjából. Minden 

ünnepnek, rendezvénynek van felelőse, melyre a jelentkezés önkéntes alapon történik.  

 

ŐSZ 
 

Program neve Helye Ideje Felelős 

Autómentes világnap Mindszenti József 

utca parkoló 

2018. szeptember 

21. 

minden 

óvodapedagógus 

Takarítási világnap óvoda épülete és 

kertje 

2018. szeptember 

20. 

minden 

óvodapedagógus 

Zene világnapja Fő utcai óvoda kertje 2018. október 5. óvodavezető 

Állatok világnapja óvoda előtti parkoló 2018. október 4. Fazekasné S. M. 

Terményünnep Mindszenti József 

utcai épület 

2018. október 11. Cinke, Őzike csoport 

Márton nap Mindszenti József 

utcai épület melletti 

tér 

2018. november 12. Őzike csoport 

 

Hulladékcsökkentési 

hét 

aulák 2018. november 19-

23. 

Zöld munkaközösség 

 



  



TÉL 
 

Program neve Helye Ideje Felelős 

Adventi vásár előtérek 2018.december10-14 SZMK 

Mikulás csoportok 2018. december 6. minden óvodaped 

Óvodai karácsony előtér 2018. december 17. minden óvodaped 

Madárkarácsony óvodák kertje 2018. december 14. óvodapedagógusok 

Karácsonyi 

ünnepségek 

csoportszobák 2018. december 17-

19.   

minden 

óvodapedagógus 

Felnőtt karácsony óvoda épülete 2018. december 20.  óvodavezető 

Nemzetiségi hét óvodai csoportok 2019. január 14-18. Fazekasné S Mónika 

Medve nap 

Veresegyház 

csoportok, 

kirándulás  

2019. február 1. Zöld Mk. 

Farsang csoportok 2019. február 6. óvodapedagógusok 
 

TAVASZ 
 

Program neve Helye Ideje Felelős 

Bábszínházi látogatás Budapest 2019. március 8 óvodapedagógusok 

Gergely-járás Mindszenti József utca 2019. március 12 iskola 

Nemzeti ünnep csoportok 2019. március 14. óvodapedagógusok 

Víz világnapja csoportok 2019. március 22. Zöld Mk. 

Süti vásár aulák 2019. április 8-17 SZMK 

Húsvét csoportok 2019. április 17. minden 

óvodapedagógus 

Beiratkozás óvodavezető 2019. április 24-25. M. Kutvölgyi Eszter 

Föld Napja kirándulás 2019. április 24. Zöld M.k 

Föld Napja ültetés kertek 2019. április 25-26 minden 

óvodapedagógus 

Anyák napja csoportok 2019. május 2-3 

 

minden 

óvodapedagógus 

Madarak és Fák Napja  természet 2019. május 10. Zöld munkaközösség 

Gyermeknap Mindszenti József utcai 

épület kertje 

2019. június 4 Petkovicné W. Anikó 

Fényképezés Mindszenti József utca 

kert 

2019. június 4-5 óvodavezető 

Ballagás Nemzetiségi tájház 2019. június 7. minden 

óvodapedagógus 

Állatkerti 

továbbképzés 

Budapesti Állatkert 2019. június 11. Bognár Judit 

Római Kalandpark Római part 2019. június 13. Szemes Lili 

 

Az intézményi légkör jó. Szeptemberben három új óvodapedagógus érkezett hozzánk, az új 

csoport indítása, valamint nyugdíjba vonulás miatt. Egy kolléganőnk családi okok miatt 

februárban elment – pályaelhagyó lett – az ő helyettesítését májusig a kollektíva közösen látta 

el. Helyére májusban sikerült felvennünk egy pedagógust. A tanév végén egy fiatal 

óvodapedagógus férjhez ment és szülővárosába, Tatabányára költözött. Emiatt augusztusban 

elhagyja az óvodánkat.  A két épületben dolgozó pedagógusok a munkaközösségi üléseken 

találkoznak, eszmecserét folytatnak, így szakmai munkájukat közösen végzik.  



2019. májusától a korábban közmunkásként dolgozó karbantartót a polgármester javaslatára 

állományba vettük. Az ő mentális állapota miatt folyamatos irányítást, felügyeletet igényel, 

munkája azonban nagy segítség. 

A karbantartók munkája sokrétű: fűnyírás, kültéri játékok állagmegóvása, apróbb javítása 

mindkét udvaron, a napi ellenőrzések mindkét épületben (tűzjelző, lámpatestek, udvari 

játékok), a régi épületben felmerülő napi problémák, és egyéb karbantartási munkák. 
 

A fejlettségmérő lapok évenként kétszer kerülnek kitöltésre. Az azon jól látszó – esetleges – 

hiányosságokra különösen odafigyelve végzik az óvodapedagógusok a gyermekek játékos 

fejlesztését. Folyamatos konzultációt folytatunk a logopédussal és a pszichológussal is. 
 

Óvodánkban működő szakkörök sokoldalú lehetőséget biztosítanak a gyermekeknek Csengő-

bongó, sakk, foci, kutyás terápia mind személyiségfejlődésüket segíti. 

Az SNI gyermekek egyéni fejlesztését a csoportos óvodapedagógusokon kívül a logopédus, a 

gyógypedagógiai asszisztens, valamint a pszichológus látja el. A differenciált, személyre 

szabott egyéni, vagy kisebb csoportokban zajló foglalkozásokat a reggeli időszakban vagy 

kora délelőtt, az óvodapedagógusok játékba ágyazottan végzik. A gyermekek nem is 

érzékelik, hogy ez idő alatt célzott fejlesztés folyik.  
 

Az iskolába készülő nagycsoportosokkal külön is foglalkoznak kollégáim, melyhez előre 

összeállított foglalkoztató füzetet használnak. 

A német nyelvvel a tevékenységek közben, szituációhoz kötötten, – úgy, mint az 

anyanyelvükkel – játékos formában ismerkednek meg a gyermekek (pl.: színek, eszközök, 

gyümölcsök, ételek, megnevezése). A folyamatos ismétlés révén észrevétlenül sajátítják el a 

mondatpaneleket, melyeket játék, egyéb tevékenység közben is vissza-vissza hallunk tőlük. 
 

Ebben a nevelési évben a kiemelt feladatnak a külső világ tevékeny megismerését határoztuk 

meg, mivel célunk a Fő utcai épületben ismételten, a Mindszenti József utcai épületben 

először elnyerni a Zöld Óvoda címet. 
 

A jó gyakorlat – mintegy belső továbbképzés – a pedagógus önértékelési rendszer 

bevezetésével megvalósult. A szakmai munka véleményem szerint magas szinten folyik, 

melyben a munkaközösség tagjai is egyetértettek. Az önértékelések befejeződtek. 

A vezetői önértékelés keretében a dolgozóknak és a szülőknek kiosztásra kerültek az 

elégedettségi kérdőívek, valamint a polgármester úrral is elkészült az interjú.  
 

Öt óvodapedagógus jelentkezett minősítésre, mindenki jelentkezését elfogadták. Ők a nyáron 

megírják a portfóliójukat, november végéig van lehetőségük feltölteni azt. 
 

Mindenki nagy odaadással, lelkesen végezte munkáját. (A környező településeken jó híre van 

intézményünknek, sokan szeretnék hozzánk járatni gyermeküket. Sajnos erre nincs azonban 

lehetőség, hiszen csak a községünkben lakó gyermekeket tudjuk fogadni.) 
 

A nevelési értekezletek tartalmasak voltak, külső és belső továbbképzéseket is tartalmaztak. 

2018. nyarán a Methodik Zentrum pályázatát ketten is elnyertük, így Ottobeurenben voltunk 

egy 1 hetes német továbbképzésen. Az ott látottakat, tanultakat a pályázati feltételeknek 

megfelelően dokumentálva tovább kellett adni kollégáinknak. Így két nevelés nélküli 

munkanapon ismertettük, bemutattuk a képzés anyagát.  

A környezettudatos magatartás és a fenntarthatóságra nevelés témában külső továbbképzésen 

vett részt egyik pedagógusunk. Az alkalmazotti közösségnek beszámolt az előadásról, 

valamint két kisfilmet is megnéztünk a témával kapcsolatosan. Utána játékos formában 

megbeszéltük, elemeztük a látottakat. Ugyanezen a napon GDPR képzésen vett részt minden 

óvodai dolgozó, melynek ismerete és betartása mindenki számára kötelező.  



A tanév végén szintén az egész alkalmazotti közösség a budapesti állatkertben vett részt sétán 

és előadáson zoo-pedagógus irányításával, vezetésével. 
 

A pedagógiai programunkkal összhangban, a gyermekek szükségleteit és érdeklődését szem 

előtt tartva, a lehetőségeket jól felmérve és maximálisan kihasználva végzik kollégáim a 

feladataikat. Intézményünkben, barátságos légkörben, magas színvonalú munka folyik.  

A nevelési év folyamán tartott vezetői ellenőrzések során egyrészről az óvodapedagógusok 

pedagógiai munkáját, (előre tervezés alapján és spontán módon is), másrészről a pedagógiai 

munkát közvetlenül segítők feladatellátását – vezető helyettes kollégáimmal együtt is – 

ellenőriztem. A tapasztalatokat az ellenőrzött kollégával önértékelés keretében, valamint 

vezetői értékeléseken beszéltük meg.  
 

Gyermekvédelmi felelőseink Farkas Gabriella és Csigéné Abaházi Zsuzsanna. Feladatunkat 

ellátva, a szükséges információkat Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai felé 

jeleztük, a havonkénti jelzőrendszeri üléseken részt vettünk. Intézményünkben nincs sem 

hátrányos, sem halmozottan hátrányos gyermek. A problémák jelentős része nevelési 

problémából adódik. Sajnos községünkben is megfigyelhető az a tendencia, hogy a megfelelő 

anyagi körülmények ellenére/hatására érzelmileg elhanyagoltak a gyermekek. 
 

A szülőkkel, a szülői munkaközösség tagjaival folyamatosan tartom a kapcsolatot, hozzám 

mindig bátran fordulhatnak, ha gyermekükkel, az intézménnyel kapcsolatosan problémájuk 

adódik.  
 

Több pályázaton is indultunk. A Neue Zeutung Junior fennállásának 25 éves évfordulója 

alkalmából születésnapi torta pályázatot írtak ki, melyen alkotásával 1. helyezést ért el a 

Mókus csoport. A Boldog Óvoda címet mindkét épület ismét elnyerte. A DM Nap Gyermekei 

pályázaton idén két csoport is nyert, ők naptejet, társasjátékokat és színes ceruzát kaptak. 

2019 júniusától mindkét épületünk a Madárbarát Óvoda címmel büszkélkedhet. A Mindszenti 

utcai épület táblájának tartóját a karbantartónk készítette, mellyel nagy sikert aratott. 
 

Az óvodában működő alapítvány – ha szerény körülmények között is – de segíti a nevelés 

anyagi feltételeinek javítását.  

Sajnos az idén az időjárás miatt a Mesevölgy Nap elmaradt, a gyermekek és a felnőttek 

legnagyobb szomorúságára. Az alapítványunk legnagyobb bevételi forrása hiúsult meg 

ezáltal. 
 

A nyári időszakban összevont csoportokkal működik az intézményünk. A délelőtt folyamán 

kézműves foglalkozások, szabad játék, megfelelő napvédelem melletti napfürdőzés, jó idő 

esetén pancsolással színesítjük a gyermekek óvodai életét. Nagy melegben a párakapu hűti a 

kert levegőjét, amit óvodásaink nagyon élveznek. 
 

Összefoglalva: sikeres nevelési évet zárunk. Az új dolgozóink beilleszkedtek.  A 

változásokhoz igyekeztünk alkalmazkodni, a kihívásoknak próbáltunk megfelelni. Sokat 

dolgoztunk óvodásainkért. Az óvoda összes dolgozója számára legfőbb kincs a gyermek, az ő 

fejlődésüket, igényüket tartottuk és tartjuk minden nap szem előtt.  

 

 

Pilisborosjenő, 2019. július 28. 

 

                                                                            Metzlerné Kutvölgyi Eszter 

                                                                                      óvodavezető 

  



 

Beszámoló 

Önértékelési Munkaközösség 

2018-2019 nevelési év 

 

 

Az Önértékelési Munkaközösség 2018. szeptemberében folytatta munkáját. 

 

Az ötéves tervben 2018-2019-as nevelési évre kijelölt óvodapedagógusok (Szemes Lili, 

Leiner Csilla, Pehm Eszter) önértékelése megvalósult. 

 

2019. februárjában átvettem a munkaközösség vezetői feladatokat. 

  

Májusban a vezetői önértékelés keretében először a pedagógusok, majd a szülők töltöttek ki 

elégedettségi kérdőívet. 

 

Júniusban a polgármesterrel is elkészült az interjú. 

 

A szülői kérdőívek feldolgozása augusztus végére elkészül, melyet minden csoport az első 

szülői értekezleten ismertet. 

 

 

 

Pilisborosjenő, 2019. június 16. 

 

 

 

                                                                                             Leiner Csilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Beszámoló 

Zöld Munkaközösség 

2018-2019 nevelési év 

 

A Zöld Óvoda munkaközösség folyamatos feladata a gyermekekben, szüleikben, az 

óvodapedagógusokban és a dajkákban kialakítani és fenntartani a környezettudatos 

magatartást.  

Az első értekezleten rövid előadás keretében megismertettem a Zöld munkaközösség tagjait, 

és a többi érdeklődő kollégát a fenntartható és nem fenntartható fejlődés különbségeiről. 

Továbbra is figyeltünk arra, hogy a technikai dolgozókat is bevonjuk a szelektív 

hulladékgyűjtésbe, melyben nagy segítséget jelentett a havi egyszeri falun belüli szelektív 

hulladékelszállítás.  

 

2018-2019-as nevelési évben a konkrét feladatokat a munkaközösség legelső megbeszélésén 

aktualizáltuk. 

Legfontosabb feladatunknak a Zöld Óvoda cím elnyerését tartottuk. Pályázatainkat januárban 

benyújtottuk. A Fő utcai épület Zöld Óvoda cím újbóli elnyerése, a Mindszenti József utcai 

épületünkben a cím elnyerése a célunk. 

Az őszi zöld tartalmú ünnepeken a természet közelsége volt a középpontban.  

Állatok világnapja alkalmából a Fő utcai épületben és annak parkolójában állatsimogatót 

tartottunk. 

A Humusz ünnephez csatlakozva gombászni vittük a gyermekeket gombaszakértő 

bevonásával. A heti projekt során óvodásainkkal megismertettük a gombagyűjtéssel 

(megfogásával) kapcsolatos alapvető balesetmegelőzési szabályokat. 

A nemzetiségi hagyományhoz is kapcsolódó Terményünnepet a Fő utcai épületben együtt 

ünnepelték óvodásaink. 

A Márton napi felvonulást idén az iskolával közösen szerveztük meg, a tapasztalatok levonása 

után megbeszéltük, hogy jövőre nem így, azonban ezen a helyszínen tartjuk. 

A Hulladékcsökkentési Héten 2018. november 19 és 23 között immáron második alkalommal 

vettünk részt.  

 

A Mikulást idén ismét a Kálvária-domb lábánál fogadtuk. Mint ahogyan az előző években is, 

igyekeztünk egészséges finomságokat rejteni a csomagokba. 



A Madárkarácsonyt is megünnepeltük. A madaraknak különféle csemegét készítettünk a 

gyermekekkel közösen, melyet ekkor helyeztünk ki a fákra és a madáretetőre. 

A Medvenap alkalmából ismét kirándulást szerveztünk a Veresegyházi Medveotthonba.  

 

A tavaszi kirándulások keretében ünnepeltük az évszakhoz kötődő zöld ünnepeket. 

A Víz Világnapja alkalmából csatlakoztunk az OGYÉI által meghirdetett HAPPY-Hét-hez, 

melynek keretein belül a vízivást népszerűsítettük. 

A Föld napja alkalmából virágpalántákkal díszítettük az óvoda kertjét, és nem maradt el a 

szokásos kirándulás a környékre. Az óvodai veteményeskertek is bevetésre kerültek. 

Madarak és Fák napja alkalmából „forgószínpadszerűen” akadályversenyt rendeztünk 

óvodásainknak a két épületben külön-külön.  

 

 

Pilisborosjenő, 2019. augusztus 15. 

Petkovicné Wágner Anikó 

 

 

 

  



Beszámoló 

Nemzetiségi Munkaközösség 

2018-2019 nevelési év 

 

A magyarországi német hagyományok, megőrzése, ápolása, átadása a gyermekeknek a Nemzetiségi 

Munkaközösség legfőbb feladata. 

2018-2019-os nevelési évben a legelső megbeszélésén aktualizáltuk a nevelési feladatait. 

 

Az őszi ünnepkörünk az Erntedankfest, azaz Terményünneppel kezdődött. A német nemzetiségi 

hagyományokat ápolva. 

A Márton napi felvonulást idén próbaképpen az általános iskolával együtt a Mindszenti József utcai 

épület mellett tartottuk. A helyszínválasztás megfelelő volt, de a nevelőtestület döntése alapján a nagy 

tömeg miatt a következő évben az óvoda egyedül fogja tartani a felvonulást. 

Az Adventi időszak előtt megbeszéltük és frissítettük a karácsonyi időszakra vonatkozó németes 

gyűjteményünket. A csoportok ebből válogattak a karácsonyi műsorukhoz. 

A nemzetiségi idősek napjára összeállított műsorunkon a nagycsoportosok szerepeltek.  

A lovon érkező Mikulást idén is a Kálvária dombon fogadtuk, ahol német dalokkal, mondókákkal is 

köszöntöttük. 

A csoportok karácsonyi műsorát a szülők nagy örömmel fogadták. Az előadások nagy része a német 

versekből, énekekből, körjátékokból állt. 

 

A negyedik alkalommal megrendezett nemzetiségi projekthét során a helyi tájházat a felújtás miatt 

nem látogathattuk meg, minden kisgyermek agyag plasztikát készített, mellyel anyák napján 

kedveskedtünk az édesanyáknak. Peckes kiflit sütöttünk, nemzetiségi táncokat és helyi sváb játékokat 

tanítottunk az óvodásoknak.  

Február elején a német önkormányzat képviselőivel egyeztetett ülést tartottunk, ahol együttműködés 

lehetőségeiről beszéltünk. 

Húsvétkor az udvaron közös német körjátékkal indultunk a „nyuszi fészkek” megkeresésére.  

Az anyák napi műsorokat minden csoport sok német mondókával, dallal és mesejátékkal tarkította, az 

édesanyák és nagymamák nagy örömére. 

A nemzetiségi önkormányzat felkérésére idén a Sublót fesztiválon a Cinke csoport lépett fel. Az 

együttműködési megállapodásunk alapján jövőre az idősek napján kívül a búcsú lesz az a rendezvény, 

melyen óvodánk műsort ad német nyelven.  

A német önkormányzat anyagi támogatásával két nemzetiségi óvodapedagógus továbbképzésen vett 

részt. A ballagási műsorban az ott tanul új táncok, énekek is szerepeltek. 



 A saját csoportjában minden pedagógus elkezdte tanítani a műsorszámokat, ennek ellenére az utolsó 

két hétben minden nap próbáltak a gyermekek. A német nyelvű műsorszámok ismét a teljes műsornak 

a felét adták ki. 

A korábbi évek hagyományával szakítva idén első alkalommal az óvodai ballagást a Tájházban 

tarthattuk, mely helyszín sokkal jobban megfelel nyitottságával, tágasságával, hangulatával ennek az 

eseménynek. 

Bízunk benne, hogy ez a következő években is folytatódhat. 

 

 

Pilisborosjenő, 2019. augusztus 21. 

                                                                

                                                                                           Mészáros Ildikó 

 


