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I.

Az Intézményi éves beszámoló törvényi háttere:




A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (1) pontja
368/2011. (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
137/2018 (VII.25) Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, Kormányrendelet






2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65 § és a 86-7. §)
2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról
326/2013(VIII.30) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

Helyi alapdokumentumok:







A Háromhárs Óvoda 2021/2022-es Éves Munkaterve
Alapító Okirat
Pedagógiai Program
Szervezeti és Működési Szabályzat
Házirend
Intézményvezetői és fenntartói ellenőrzések, feljegyzések
„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka,
ami a földünkön osztályrészünkről jutott,
de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre.”
/Brunszvik Teréz/

II.

Óvodánk működése

Nyitva tartási rend: 6.30-tól 17.30-ig
A gyermeklétszám figyelembe vételével úgy határoztuk meg az óvoda működését, hogy:
6.30-7.30 -ig összevont csoportban gyülekeznek a gyerekek,
7.30-16.00-ig csoportokra bontottan foglalkozunk a gyerekekkel,
16.00-17.30 -ig összevont csoportban biztosítunk felügyeletet.
Működési rendünkben az a feltétel is teljesül, hogy: az óvoda teljes nyitvatartási idejében
óvónő végzi a nevelőmunkát.
Szünetek:
A téli szünetünk 2021. december 22.-től december 31-ig, a nyári szünetünk pedig 2022.
augusztus 01-től augusztus 31-ig tartott.
A nyári szünetben kiadtam a dolgozók éves szabadságát. Augusztus utolsó hetében már
minden dolgozó munkába állt, értekezleteket tartottunk az új tanév elindításához, és
előkészítettük a termeket a gyermekek fogadására.
Értekezletek:
Az idei nevelési évet 2021. augusztus 26.-án tanévnyitó alkalmazotti értekezlettel kezdtük
meg óvodánkban, és az első szülői értekezletet is már ezen a napon megtartottuk, hogy minél
zökkenőmentesebben kezdhessük a tanévet. Ismertettük a szülőkkel az éves munkatervünket,
a házirendünket, megbeszéltük a nagyobb feladatokat.
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Tervezett értekezleteinket, szülői értekezleteket a munkaterv szerint megtartottuk. Nevelési
értekezleteket tartottunk a munkaterv szerint az aktuális problémák megoldására, ill. a
nagyobb feladatok végrehajtása előtt szintén.
Nevelés nélküli munkanapot használtunk fel 2021. október 27-28-29-én, amikor az „Egyéni
fejlődés nyomon követése – Gyermektükör” dokumentumot vizsgáltuk felül, és módosítottuk.
Előkészítettük a Difer-mérést a nagycsoportos korosztálynak, átbeszéltük, megterveztük az
idei nevelési évre vonatkozó szabályokat az iskolakezdéssel kapcsolatosan.
2022. április 19-én szintén nevelés nélküli munkanap keretében nevelő testületi értekezletre
került sor, ahol a naplókat, az egyéni fejlesztés dokumentumait vizsgálatuk felül, ellenőriztük,
pótoltuk az adatokat a kollégákkal.
2022. június 10-én használtuk fel az 5. nevelés nélküli munkanapot arra, hogy a kollektívával
közösségfejlesztő kirándulásra mentünk Szentendrére.
III. Személyi feltételek:
Az óvoda alkalmazottainak száma a 2021/22-es nevelési évben: 11 fő
Ebből felsőfokú végzettségű főállású óvónők száma: 6 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő
Pedagógiai munkát segítő főállású szakképzett dajkák száma: 3 fő
Konyhai dolgozók száma: 1 fő
A nevelési év elején minden dolgozónk részt vett és megfelelt az éves üzemorvosi
vizsgálaton.
A nevelési év végén, 2022 július 20-tól visszaérkezett a GYED-en lévő dajka, Kipe Norbertné
Gyarmati Anikó, így a helyettesítésére határozott időre alkalmazott Mizsik Katalintól
elköszöntünk.
Továbbképzések:
A nevelési év során egy óvónő és két dajka végzett szakirányú képzést, továbbképzést.
Név
Beosztás
Továbbképzés megnevezése
Harsányi Anita
óvónő
„Így tedd rá!”- népi játékok, táncos mozgás
megalapozása
2x30 órás továbbképzés
Boldogságóra Program – képességfejlesztő
továbbképzés
30 órás továbbképzés
Kipe Norbertné Gyarmati
dajka
Kisgyermekgondozó-nevelő
Anikó
Emelt szintű OKJ képzés
Gyógypedagógiai és segítő munkatárs
Emelt szintű OKJ képzés
Szöllősi Ferencné
dajka
Dajka tanfolyam
OKJ képzés
Harsányi Anita óvónő minősítési eljárása nem valósult meg a tervezett időben, mert nem
felelt meg afeltételeknek, szakmai évek számában nem érte el a minimumot a Ped.II-be
lépéshez.
Gyermekcsoportok:
Az óvodában három tiszta csoporttal (kis-, középső-, ill. nagycsoport) dolgoztunk a nevelési
évben. gyermek.
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A 2021. évi októberi statisztika alapján 58fő gyermekre tudtunk normatív támogatást
igényelni. Az év során elköltözött 2 gyermek, de érkezett 3 fő, így átlagosan 58 gyermek
óvodai ellátásáról gondoskodtunk a nevelési év során.
Csoportjaink
Létszám év végén
Tulipán csoport (Nagycsoport)
18 fő
Pillangó csoport (Középső csoport)
19 fő
Kismadár csoport (Kiscsoport)
22 fő
Statisztikai adatok a normatíva igényléshez a 2021 évi október 1-i állapotnak megfelelően:
 Gyermeklétszám: 58fő
 Csoportok száma: 3
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesülő: 11 fő
 Tartósan beteg: 2 fő
 3 vagy több gyermekes családból érkezett: 16 fő
 Jövedelem alapján kedvezményes étkező: 17 fő
 Hátrányos helyzetű gyerekek száma: 3 fő
 Ebből halmozottan hátrányos helyzetű: 1fő
 Más településről bejáró: 9fő
 SNI gyermek: 4fő
 BTM zavarral küzdő gyermek: 3fő
Kihasználtság a szorgalmi időszakban:
Hónap

Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Átlagosan:

Óvodás
gyermekek
létszáma
55
54
55
58
58
58
58
59
59
59
59
58

Igénybevett
élelmezési
napok száma
855
604
885
641
847
795
996
775
1091
572
283
759

Naptári nap

Kihasználtság
%

22
18
21
16
21
20
21
18
22
20
21
20

71
62
77
69
70
69
82
73
84
49
23
66

Ingyenesen étkező gyermekek száma átlagosan: 53 fő
Kihasználtságunk átlagosan 66 % volt az idei évben, ami 6 %-kal jobb, mint a tavalyi. (A
COVID-19 járvány előtti években a kihasználtságunk 87-88 % volt!) A hiányzásokat
jellemzően a fertőző betegségek okozták. A kihasználtság a nyári hónapokban csökken le
drasztikusan, amikor lehetőségünk van a csoportok összevonására, és a dolgozók
szabadságának kiadására.
Étkeztetés:
A Hegedűs Vendéglő szállította egész évben az ebédet óvodánkba. Az óvodai
melegítőkonyhán történik az ételek melegítése, szétosztása, a reggeli és az uzsonna
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elkészítése, az étkezések utáni mosogatás. Az óvodai melegítőkonyha készíti az iskolásoknak
is a reggelit és az uzsonnát.
Júliusban NEBIK ellenőrzés volt nálunk. Sajnos, az ellenőrzés során több problémát is talált
az ellenőr. A hibák javítására, hiányosságok pótlására intézkedési tervet készítettem.
IV. Tárgyi feltételek:
Fejlesztések:
A legnagyobb beruházás az óvoda udvarán történt. A Völgyvidék Közösség felhívására 2018ban óvodai játszóudvar fejlesztésre benyújtott pályázatunk idén télen megvalósult. A megítélt
támogatás 75% intenzitású, amely közel 6 millió Ft-ot jelentett. A pályázatnak és az
önkormányzati támogatásnak köszönhetően több mint 10 millió Ft értékben kapott óvodánk
udvari játékeszközöket. Hálásan köszönjük a gyerekek nevében is Tóth Erika Polgármester
Asszony közreműködő munkáját.
Az előző évben megvalósított (2019.évi Vidékfejlesztési Programos) konyhatechnológiai
fejlesztés ellenőrzése során hiányolták a tervezett nappanel felszerelését. Ezt pótolta
fenntartónk az év elején, és a mosogatáshoz a meleg vizet ennek a napenergiának
köszönhettük az év során. Sajnos, a mosogatógép tönkrement még ősszel, a javítását nem
tudjuk megoldani. Új mosogatógép beszerzését tervezzük a következő évre.Költségvetésünk
terhére sikerült azonban vásárolnunk a tálalókonyhánkra új hűtőszekrényt és mikrohullámú
sütőt. A csoportok takarításához új porszívót szereztünk be.
Karácsonyra a költségvetésünk keretösszegéből csoportonként közel 100 ezer Ft-ért
vásároltak fejlesztő játékokat az óvónők a gyerekcsoportokba. Szülői támogatásból a
kiscsoportba további 100 ezer Ft értékű fejlesztő játékokat, eszközöket sikerült vásárolni.
A „Gyurmavilág” Kft. pályázati kiírására jelentkeztünk, és óriás kreatív alkotó csomagot
nyertünk, melyhez az önerőt a szülői munkaközösség biztosította.
Állandó támogatóink az idén is segítettek felajánlásaikkal, illetve a szülői munkaközösség
folyamatosan támogatja programjainkat. Húsvéti játszóházat szerveztünk a szülői
munkaközösség segítségével, a bevételt az óvodás gyermekeink javára fordítjuk. Az idei
évben is nagyobb támogatást kaptunk az szülői munkaközösségtől, illetve támogató szülőktől:
- Mikulásra 90.000 Ft-ot,
- Gyereknapra 40.000 Ft, és
- Pedagógus napi kirándulásra 20.000 Ft-ot buszbérlésre.
- Csepeli Árpád vállalkozó úr gyermeknap alkalmából, mint minden évben, fagylalttal
látta vendégül óvodásainkat.
Nehézségek:
A nevelési évre tervezett érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatok elmaradtak. Már a
felülvizsgálattal megbízott villamossági szakértőnél van minden kapcsolódó dokumentum,
várjuk a felülvizsgálatot, a vizsgálat eredményét.
Folyamatosan problémáink adódtak a fűtéssel a fűtés szezon alatt, mert nem volt fűtőnk.
Ebből adódóan magas volt a gázszámlánk, mert így nem tudtuk használni az aprítékos ill.
fatüzelésű kazánunkat. Ugyancsak nehézségekbe ütköztünk a karbantartási feladatoknál,
mivel ez utóbbihoz sem voltak meg a megfelelő személyi feltételek, szakemberek. Az egyik
csoportszobában lóg a radiátor, a mosdó helyiségekben a csapokkal folyamatos problémáink
voltak egész évben.
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Köszönjük a segítséget Önkormányzatunknak, hogy a kerti munkákhoz rendszeresen
biztosította a közfoglalkoztatottakat.
A kazánház előtti terület rendberakásához konténert rendeltünk, és a bepakolásnál szintén
segítettek nekünk a közfeladatra felvett önkormányzati alkalmazottak. Köszönjük szépen!
Pályázatok:
Három nagy óvodánkat érintő önkormányzati pályázat eredményére várunk:
1. Óvodai tornaszoba építése:
A Magyar Fal Programban 2020. évben elnyert pályázat alapján tervezi
önkormányzatunk az óvoda udvarában 30 milliós forrásból egy tornaszoba építését,
mellyel sokéves vágyunk teljesülne.
2. Bölcsőde építése:
A TOP területfejlesztési programban 2020. évben elnyert 138 millió forintos pályázati
támogatás alapján az óvodához 8 fő befogadására alkalmas mini bölcsődét építenek,
ezzel kiszolgálva a településünkön élő fiatal családok igényét.
Polgármester Asszony tájékoztatása szerint a tervezés és engedélyeztetés elhúzódása miatt
csúszik a bölcsőde és a tornaszoba építése. Az elmúlt időszak jelentős építőipari ár- és
munkabér emelkedései miatt a pályázatok során elnyert összegek már nem elegendők a
megvalósításhoz. A plusz forrás megszerzésén fáradhatatlanul dolgozik Polgármester
Asszony, amit szintén hálásan köszönünk!
3. Óvoda infrastrukturális fejlesztése:
A tervezett projekt célja az óvoda meglévő épületének fejlesztése, felújítása, korszerű
infrastruktúrával és eszközállománnyal történő ellátása.
„Az épület fejlesztése keretében a teljes homlokzat hőszigetelését, a bejárati nyílászáró
cseréjét, az elektromos rendszer (kapcsolókkal dugaljakkal, lámpatestekkel együtt)
cseréjét, a vizes helyiségekben a hideg, melegvíz, a szennyvíz vezetékek, valamint a
teljes fűtési rendszer korszerűsítését tervezzük. A gépészeti cserékkel érintett
helyiségek új, csúszásmentes padlóburkolatot kapnak, az egész épületben megtörténik
a fal és a mennyezet festése. A főbejáratnál az előtető elbontásra kerül, helyette új, fa
tartószerkezeten elhelyezett polikarbonát előtető kialakítását, valamint az épület körüli
járda elbontása után új térkő járda építését tervezzük. Az épület felújítása mellett, a
hiányzó és elavult eszközök pótlása, cseréje is megtörténik. Ezen belül különböző
képességfejlesztő játékok, bútorok, konyhai és kültéri eszközök is szerepelnek a projekt
költségvetésében.” (részlet az Alcsútdobozi Hírek 2022 februári számában megjelent
Polgármester Asszony tájékoztatójából)
V. Pedagógiai értékelés:
Feladat-ellátási tervünkben vállalt feladatainkat az év során elvégeztük.
Naplókat kitöltöttük, folyamatosan vezetjük. Éves tervek szerint végeztük a feladatainkat.
Pedagógiai programunkban meghatározott kiemelt feladatunk:
1. az egészséges életmódra nevelés, testi nevelés
2. az esztétikai – művészeti nevelés az óvodai élet mindennapjaiban és az ünnepeken
Ezen a két területen fontosnak tartom a szakmai munka folyamatos fejlesztését, bővítését.
Óvónőink egész évben aktívan végezték feladataikat.
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Egészséges életmódra nevelés:
Folyamatosan nyomon követjük a gyermekek fejlődését. Súly és magasság mérések
eredményeit rögzítjük a csoportnaplóban. Értelmi képességeik fejlődéséről szerzett
tapasztalatainkat, felméréseinket személyiség fejlődési lapon vezetjük. Szociometriai
vizsgálatot végeztünk a gyermekek szociális érettségének, helyzetének feltérképezése
céljából.
Az elmúlt két évben nem szerveztünk a járvány miatt az óvodákban az úszásoktatást.
Az úszás ugyan elmaradt, de biztosítunk a gyerekeknek a heti testnevelés foglalkozásokon túl
egyéb mozgásos tevékenységeket, egyebek közt ovi-foci edzéseket. A Puskás Ferenc
Labdarugó Akadémia szervezésében óvodánkban Szabó Norbert UEFA licenccel rendelkező
szakmailag magasan képzett edző 2021 szeptember elejétől foglalkozik a gyerekekkel, heti
egy alkalommal.
A Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja az óvodánk gyermekeinek fejlesztéséhez a logopédus
mellet a gyógytestnevelést is. Gyógytestnevelés foglalkozásokon Aradi Györgyi
gyógytestnevelő-fejlesztő pedagógus mozgásos játékokkal fejleszti a középsős és a
nagycsoportos gyermekeket.
Az óvodai életet úgy szervezzük meg, hogy legyen a gyerekeknek minél több lehetősége a
mozgásra. Szinte hetente indulnak el a csoportok sétákra, a nagyobb gyerekek évente több
alkalommal kirándulnak el a helyi arborétumba. Az óvoda udvara is sokoldalú
mozgásfejlesztésre alkalmas, amit ki is használunk a mindennapok során.
Esztétikai – művészeti nevelés:
Óvodánk programja előtétbe helyezi a művészeti nevelést, szervezünk az óvodában színházi,
bábszínházi, vagy zenés előadást. A járvány miatt nem váltottunk bérletet az idén egyetlen
színházba sem, de fogadtuk az Ákom-bákom bábcsoportot, akik a népmese napján adtak elő
egy magyar népmesét. Mi magunk is bábozunk, dramatizálunk a gyerekeknek. Újévi zenés
napon a dolgozóin adtak elő hangszeres darabokat, ill. kórust alakítottunk és kánont,
kétszólamú dalokat adtunk elő a gyerekeknek.
Évek óta működnek óvodánkban a tehetségműhelyek. A kézműves műhelyben Tóthné Tóth
Gabriella kézműves oktató óvónő irányításával komoly fejlesztő munka folyt az idén is. Az
elkészült munkákból az idén is év végén kiállítást szerveztünk.
Jeles napokat szerveztünk a munkatervben megjelölt időpontokban.
Őszi programjaink:
 Szüreti mulatság (szept. 15.),
 Népmese napja – Ákom-bákom bábszínház: A kiskondás – előadás (szept. 21.),
 kirándulás az arborétumba
 Klotild napi megemlékezés és játszóház (okt. 5.),
 oviolimpia az óvoda udvarán (okt. 14.),
 őszi könyvtárlátogatás (okt. 19.),
 ovi-mozi (nov. 11.)
Téli programok:
 adventi készülődés,
 Mikulás ünnep a Mikulás bácsival (dec.6.),
 mézeskalács-sütés (dec. 11.),
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karácsonyi ünnep az oviban (dec. 20.),
újévi zenés nap – tavaszi koncert az óvodai dolgozók előadásában (jan.27.),
farsangi bál az óvodában (febr. 4.).

Tavaszi programjaink:
 arborétumi kirándulás (febr. 24.),
 március 15-i megemlékezés (márc.10.),
 Gergely-járás – látogatás az iskolába (márc.11),
 arborétumi kirándulás (márc. 22.),
 Húsvéti játszóház – készülődés a húsvétra (ápr. 09.),
 Planetáriumi élmény a Sportcsarnokban (ápr. 20.),
 anyák napi ünnepségek (máj. 2-3-4.),
 Gyereknapi programok: kirándulás a veszprémi Állatkertbe (máj. 23.),
 Gyereknapi programok: sportnap, játszóházi délelőtt, fagylaltozás (máj. 24-26.),
 évzáró-ballagási ünnepség (máj.27.).
A helyi újság (Alcsútdobozi Hírek) hasábjain minden jeles napunkról, nagyobb
rendezvényünkről részletesen beszámoltunk az érdeklődőknek.
Faliújságunkon rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket az aktuális eseményekről.
Az „Ovi galérián” négy kiállítást rendeztünk, melyek témája:
- ősszel: „Itt van az ősz, itt van újra” – termésbábok, ősz kincsei- terméskiállítás
- télen: „Gyertyák” –karácsonyi kiállítása
- tavasszal: „Madarak” – természetes anyagokból készítettmadárkák kiállítása
- nyáron: „Miből lesz a cserebogár!” – a kézműves műhely gyermekmunkáiból
szervezett kiállítás
Megoldottuk a BTM-es és SNI-s gyerekek fejlesztését. Novemberben felmértük a
nagycsoportos gyermekeket a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (Difer) segítségével.
Decemberben elküldtük nevelési tanácsadóba az iskolára éretlen nagycsoportos gyermeket,
illetve a fejlődési eltérést mutató gyermekeket.
Iskolába 18 gyermek került ki óvodánkból. Érettlenség vagy fejlődési zavar miatt egy
tanköteles korú gyermek marad még egy évet óvodai nevelésben.
Az SNI-s gyermekek fejlesztésére Mészáros Jánosné gyógypedagógust alkalmaztuk.
A BTMN-es gyermekek fejlesztését intézményünkben Kocsis Zsuzsa fejlesztő pedagógus
óvónőre bíztuk, aki munkáját Aradi Györgyi a szakszolgálat munkatársa segítette.
Szakmai innováció:
Több éves innovációs munkánk a „Gyermektükör” dokumentum fejlesztése. A mérés és
értékelés fontos területe a gyermeki produktumok folyamatos kontroll alatt tartása, az egyéni
fejlődés nyomon követése, segítése. A gyakorlatban jobban használható, az egyéni fejlesztést
segítő eszközt szerettünk volna kialakítani („Gyermektükör”). Az idei évben megegyeztünk
egy jól haszhasználató eszköz alkalmazásában.
Szakszolgálat:
Folyamatosan működik óvodánkban a szakszolgálat által biztosított logopédia és a
gyógytestnevelés. A szakszolgálat szakemberei színvonalas munkát végeznek, eredményes
szakmai munkával fejlesztik a gyerekeket.
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Hitoktatás:
Óvodánkban helyet biztosítunk a vallásos nevelésnek. Heti egy-egy alkalommal a katolikus és
a református hitoktatók megtartották az óvodás hittan foglalkozásaikat. A foglalkozások
szervezésében együttműködtünk, a kapcsolatunk problémamentes.
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat:
A tavalyi nevelési évtől a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja a családgondozó
szakember jelenlétét az intézményünkben. Acsaládgondozó szakember segítséget nyújt a
működési területén élő, szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt
segítséget igénylő családoknak. Heti egy alkalommal tudunk az óvodában megbeszélést
tartani a szakemberrel. Az idei nevelési évben két családdal kapcsolatban kértük a segítségét.
VI.

Ellenőrzések:

Vezetői ellenőrzés - Pedagógiai munka ellenőrzése
Heti rendszerességgel, folyamatosan ellenőrzöm a pedagógiai munkát.
Elkészültek az éves pedagógiai tervek, melyek alapján végzik az óvónők a nevelő-oktató
munkát.
A beszoktatás sikeresen zajlott, a gondozási feladatok kisebb nehézségekkel megvalósulnak.
Az udvari élet során az óvónők és a dajkák a gyermekek felügyeletét, fejlesztését rendben
ellátták. A nagycsoportos gyermekek iskolára történő felkészítése során az óvónők
eredményesen használják a rendelkezésre álló fejlesztő játékokat.
Ünnepeket, jeles napokat az éves munkaterv szerint megszerveztük, minden felelős rendben
végezte a feladatát.
A gyermekek differenciált fejlesztése folyamatosan és rendben történt, a problémás
gyermekeknél kértük a szakemberek segítségét.
Vezetői ellenőrzés - Tanügy-igazgatási és munkáltatói feladatok
A tanügy-igazgatási feladatok területén végzett ellenőrzéseim során nagyobb hiányosságokat
nem tapasztaltam. A munkarendet a dolgozók betartják. Az óvónők a naplókat pontosan
vezetik. A statisztikai és egyéb munkaügyi adatszolgáltatás folyamatosan a hivatalos helyekre
megtörtént.
A szabadságok nyilvántartása folyamatos. A jelenléti íveket vezeték a dolgozók.
Önértékelési Csoport:
Az Oktatási Hivatal pedagógus, intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre
jelölte ki óvodánkat 2022 őszére. A tanfelügyeleti ellenőrzésre önértékeléssel kell
felkészülnünk az azt megelőző évben. Önértékelési Csoportunk elvégezte Harsányi Anita
önértékelését, Óvári Zsoltné vezetői önértékelését, és előkészítette az intézményi önértékelést,
melyet a következő nevelési év első hónapjaiban fogunk befejezni. Az önértékelés és a
tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeit figyelembe véve, arra építve fogjuk megírni az
önfejlesztési terveket, melyek megvalósítása az elkövetkező évek feladata lesz. A
tanfelügyeleti ellenőrzés eredményiről tájékoztatni fogjuk fenntartó önkormányzatunkat.
Külső ellenőrzések
A nevelési évben több alkalommal a védőnő elvégezte óvodánkban a szokásos környezet
higiénés ellenőrzést.
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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2022. július 4.-én minősítő szemlét tartott
óvodánk konyháján.A minősítési eljárás során feltárt hiányosságok pótlására, a hibák
javítására intézkedési tervet készítettem, melyet megküldtem a fenntartónknak.

Alcsútdoboz, 2022. augusztus 31.

Óvári Zsoltné
óvodavezető
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