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Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Képviselő Testület!
A Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde 2016/2017-es nevelési évéről az alábbi tájékoztatást
adom:
Nevelési évünk szervezeti átalakítással kezdődött: egységes óvoda-bölcsőde szervezeti
formáról óvoda-bölcsőde szervezeti formára alakultunk át. Erre az átalakításra a Köznevelési
törvény 99/E §-a miatt került sor, mely kimondja, hogy 2017. szeptember 1-jétől egységes
óvoda-bölcsőde nem működhet. Az egységes óvoda-bölcsődében ellátott gyermekek 2017.
szeptember 1-jétől - az életkoruknak megfelelően - óvodában, vagy a gyermekjóléti
alapellátás keretében megszervezett gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
vagy ilyen feladatot ellátó többcélú intézményben láthatók el. Fenntartónk jóvoltából és
kezdeményezésére ezt a szervezeti átalakítást egy évvel a törvényi határidő előtt teljesíteni
tudtuk. Ezzel a változással a bölcsődébe felvehető gyermekek száma 5-ről 12 főre nőtt, a
felvehető gyermekek életkora pedig 2 éves korról 1 éves korra csökkent.
A másik jelentős változás az intézményvezető személyében történt változás, Vogyeraczki
Mária után Juhászné Somogyi Éva Anikó (belső pályázóként) nyerte el az intézmény
vezetését, 5 éves kinevezéssel, azzal a kikötéssel, hogy a közoktatás-vezetői képzést 2018.
december 31-ig megszerzi. A képzés 4 félévéből 3-at már teljesített.
Intézményünk személyi ellátottsága: 6 óvodapedagógusi, 1 pedagógiai asszisztensi, 2
kisgyermeknevelői és 4 dajka férőhelyre van jogosultságunk. Szeptemberben teljes
létszámmal indultunk, azonban gyed miatt jelenleg a 6 óvodapedagógusi férőhelyen 5
óvodapedagógus dolgozik, belső helyettesítéssel oldjuk meg a hiányt. Pályáztatás útján
alkalmaztunk szerződéssel egy gyakornok szlovák óvodapedagógust március végétől, de alig
másfél hónap eltelte után elváltunk egymástól, így újra szakembert keresünk 2017.
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szeptemberi kezdéssel. Minősítésünk a közeljövőben nem várható, nyugdíjazásra 1 fő készül a
következő nevelési évben.
Tárgyi feltételeink nagyon jók, tágas és világos csoportszobákkal, csoportonként saját
öltözővel és mosdóval rendelkezünk, ezen kívül felszerelt tornaszoba és sószoba áll a
gyermekek rendelkezésére. Intézményünk bútorzata folyamatos megújulással működik, ebben
a nevelési évben a Pillangó csoport új öltözőszekrényekkel, a Ficánka bölcsődei csoport
öltözőpadokkal, kisággyal és pelenkázó szekrénnyel bővült, valamint napokon belül 2 új
asztal és 12 szék érkezik, a korábbi óvodai mérettel ellentétben már bölcsődei méretben.
Intézményünk mosdó és öltözőhelyiségeinek ablakcseréje folyamatban van, a bölcsődei
szárnyon már a télen megtörtént a nyílászárócsere, 2 óvodai csoportunkban pedig május
végén várható. A tél folyamán cseréltetnünk kellett a Jubileum tér felőli nagykapunkat, majd
nem sokkal később az Urbanics utca felőli nagykapu zsanérjait is. Tavasszal elkészült a már
rendkívül balesetveszélyessé vált, töredezett betonjárdánk térkövezése, mellyel nem csak
biztonságosabb, hanem küllemében is sokkal tetszetősebb lett óvodánk képe. Köszönjük
szépen fenntartónknak, hogy lehetőséget biztosít a fejlődésekre, melyekre nagy szükségünk
van, hiszen óvodánk épületének állaga sajnos romlik. Villanyvezetékünk nagyon öreg, állandó
javításra szorul, az igazi megoldás a teljes vezetékcsere lenne. Kerítésünk is cserére szorul, a
kerítéslécek rendkívüli ütemben hullanak ki, pótlásukat szülői segítséggel próbáljuk
megoldani, de mire egy szakasz elkészül, addigra újabb szakasz válik foghíjassá. Az
intézmény mennyezete 3 helyen az intézmény szinte teljes hosszában reped, a vakolat is
hullik, ez is megoldásra vár. Ezen kívül a felülvilágító ablakok és a tornaszoba beázásával, a
szennyvíz csatornarendszer problémáival, valamint az óvodát körülvevő elöregedett,
hatalmasra nőtt fákkal küzdünk. Szeretném kiemelni a pozitívumokat is: az intézmény fűtése
tökéletesen működik, a napelemes beruházás következtében pedig az épület energiaellátása
gyakorlatilag díjmentesen üzemel, jelenleg a teljes áramfelhasználásunkat fedezi a napelemes
rendszer.
Intézményünk kihasználtsága: alapító okiratunkban meghatározott maximális
gyermeklétszámunk: 70 óvodás és 12 bölcsődés gyermek. Szeptemberben 60 óvodás és 9
bölcsődés gyermekkel indultunk, mára 65 óvodás és 12 bölcsődés gyermekkel működünk.
Óvodás gyermekeink közül 3-an sajátos nevelési igényűek, ebből ketten 3főnek, 1 gyermek
pedig 2 főnek számít. Így megállapítható, hogy intézményünk kihasználtsága óvodai és
bölcsődei feladatellátási helyen is 100 százalékos. Óvodánkban 3 csoportban szervezzük a
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gyermekek életét. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését utazó
gyógypedagógusokkal biztosítjuk. 21 fős nagycsoportunkból 16-an lettek iskolaérettek,
közülük 10-en a Piliscsévi Általános Iskolában kezdik meg tanulmányaikat szeptembertől.
Megtörtént beiratkozásunk is, 11 gyermek óvodai és 9 gyermek bölcsődei elhelyezését kérték
a szülők. A bölcsődébe jelentkezett gyermekek mind helyi lakosok, számukból is látszik,
hogy a bölcsődére hatalmas az igény a településen. A bölcsődei férőhelyeket csak a 2,5 évet
betöltött gyermekek bölcsődéből óvodába való áthelyezésével tudjuk biztosítani.
Programjaink: Óvodai életünk rendkívül eseménydús. Jártunk a szomszéd település
óvodájában bábszínházi előadáson, ellátogattunk a dorogi Játszóházba és a Piliscsévi
Játékparkba. A Léghajó Színház egy alkalommal színi előadással kedveskedett a gyerekeknek
és 2 alkalommal 3D mozivetítés is volt az intézményben. Kelemen Rita interaktív előadást
tartott ovisainknak az egészséges életmódról. Karácsony és húsvét kapcsán kézműves
délutánokat szerveztünk a gyerekeknek a szülőkkel együtt, valamint dolgozóink
mesedramatizálással is meglepték a gyermekeket. Részt vettünk / részt veszünk a községi
programokon: Szüreti felvonulás, Idősek napja, Advent, Moréna, Csévi Napok. Saját
programot is beindítottunk: Márton-napi lámpás felvonulás néven, mely a rossz idő ellenére is
nagy népszerűségnek örvendett a településen. Készülünk a gyermeknapra és
nagycsoportosaink búcsúztatására. Valamint még előttünk van az Egészség hétre tervezett
Pincefalu kirándulás és egy rövid biciklis túra, melyeket a rossz idő miatt kellett
elhalasztanunk. Állandó programjaink is vannak: tornaszobánk kihasználása és a szülői
igények kielégítése céljából délutánonként judo, foci, tánc és hittan foglalkozások vannak az
intézmény területén.
A szülőkkel való együttműködésünk nagyon jó, az esetleges véleménykülönbségeket is
eredményesen tudjuk kezelni. Szülői Munkaközösségünk nagyon aktív, az ő szorgalmuk és
lelkesedésük nagyban hozzájárult a Jótékonysági Retro bulink és az Aranykapu Színházunk
jelentős bevételéhez, melyet kültéri játékparkunk fejlesztésére kívánunk fordítani. A nevelési
évben 2 alkalommal megrendezett elektromos hulladékgyűjtésünk bevételét is erre a célra
szánjuk, azonban még így sem rendelkezünk a teljes összeggel egy olyan kültéri fajáték
beszerzéséhez, melyen egy időben akár 8-10 gyermek is kényelmesen el tud játszani. A
forráslehetőségeket folyamatosan keressük.
Egészségügyi szűrések folyamatosan működnek intézményünkben, az egészségügyi
intézményekkel jó a kapcsolatunk.
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A Piliscsévi Általános Iskolával is jó kapcsolatot ápolunk. A hatodik osztályosok részt vettek
a lámpás felvonulásunkon és színvonalas műsorukkal szórakoztatták gyerekeinket. Az
igazgatónő és a szeptemberben első osztályosokat fogadó tanító néni 2 alkalommal is
meglátogatta iskolába készülő gyermekeinket az óvodában, valamint nagycsoportosaink az
iskolai nyílt napon is részt vettek.
A környékbeli óvodákkal is tartjuk a kapcsolatot, a szomszédos településekről is várunk
ovisokat gyereknapunkra. Nevelőtestületünk ellátogatott a budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű
Óvodába, ahol tartalmas délelőttöt töltöttünk. Megnéztük az intézményt, megajándékoztuk a
gyerekeket, akik műsorral és kis meglepetéssel készültek nekünk. Az intézmény vezetése
pedig nagyon kedvesen fogadott minket, jó hangulatú eszmecserére volt alkalmunk.
A Magyar Államkincstár normatíva ellenőrzést tartott intézményünkben, mely során mindent
rendben találtak, ezzel is megerősítve Bennünket abban, hogy szabályosan végezzük a
munkánkat.
Intézményünk gyakorló feladatokat is ellát, ebben a nevelési évben egy bölcsődei hallgató
gyakorlatát biztosítottuk.
Igyekszünk a törvényi, szülői, fenntartói elvárásoknak maximálisan megfelelni, szem előtt
tartva a GYERMEK érdekeit.
Beszámolómhoz kérésükre szóbeli kiegészítést teszek.

Tisztelettel:
Juhászné Somogyi Éva Anikó
intézményvezető
Piliscsév, 2017. május 24.
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