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2017 - 2018-as nevelési évben szakmai munkánkat a Pedagógiai Programunk szerint 

végeztük. 

Nevelésünk a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire és nemzeti sajátosságaira 

építve meghatározza, pedagógiai munkánk alapelveit. 

Elsődlegesnek tartjuk a gyermekközpontúságot, a gyermek személyiségi jogainak tiszteletben 

tartása, az egyenlő hozzáférés mellett a társadalmi elvárásoknak megfelelő nevelést. 

Pedagógiai Programunk a 3-7 éves gyermekek szeretetteljes gondozására, nevelésére, testi-

lelki szükségleteinek kielégítésére, ismeretinek bővítésére, a kulturális értékek közvetítésére 

vállalkozik. Nevelési elképzeléseinket a családok elvárásait is figyelembe véve állítottuk 

össze. 

Óvodánk olyan természeti környezetben helyezkedik el, amely adottságok lehetővé teszik az 

állat- és növényvilág természetes, élő környezetben való megismerését, megszerettetését, 

óvását, védelmét. Az élményszerű megtapasztalási lehetőségeket szülői ötletekkel, segédlettel 

is igyekszünk gyarapítani. A Zöld óvoda pályázaton való részvétel megvalósításán dolgozunk, 

melynek célja, egy környezettudatosabb szemlélet kialakítása, elfogadtatása a mindennapi 

életünkben való alkalmazása. 

Helyi Pedagógiai Programunk sajátosságai: 

 A környezet megismerésére, szeretetére, védelmére, óvására való nevelés előtérbe 

helyezése. 

 A gyermekek mozgásigényének változatos kielégítésére, mozgáskultúrájának széles 

körű fejlesztésre való törekvés. 

 A mentális gondozás hangsúlyozása, a hátrányos, vagy veszélyeztetett környezetből 

érkező gyermekek érdekében. 

 A prevenciós lehetőségek kiszélesítése a részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek 

segítése érdekében. 

 

Működési feltételek: 

Az óvoda férőhelye: 75fő  

Nevelési évünkben létszámunk: 76fő 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma folyamatos növekedést mutat. Egyéni 

fejlesztést az óvodapedagógusok és az utazó szakemberek végzik az óvodában, erre nekik 

külön helyiséget biztosítunk. Az óvodapedagógusok a csoportokban végzik a szükséges 

egyéni fejlesztéseket, az egyéni fejlődési naplóban rögzített eredmények figyelembevételével. 
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A hátrányos helyzetű gyermekek és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 

növekedést nem mutat.  

 

Hátrányos helyzetű gyerekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

 

 Hátrányos 

helyzet 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzet 

Gyermekvéd. 

támogatás 

SNI BTM TB 

Kiscsoport 4 0 7 0 0 1 

Középső 

csoport 

2 0 7 0 3 0 

Nagycsoport 6 1 8 0 3 2 

Összesen: 12 1 22 0 6 3 

 

Folyamatosan nő a beszédhibás, a magatartási- és tanulási nehézségekkel küzdő, részképesség 

zavarok miatt egyéni fejlesztést igénylő gyermekek száma. A gyógytestnevelést igénylők 

száma folyamatosan magas, de a problémájuk, nem súlyos, korai felismeréssel és fejlesztéssel 

korrigálható. A szűrés utáni javaslatok szerinti foglalkozáson való részvétel számukra 

kötelező. 

Logopédiai foglalkozás, gyógypedagógiai ellátás és gyógytorna az intézménybe utazó 

szakemberek által megoldott. Megfelelő helyet, eszközöket és időpontot biztosítani tudunk. 

 Logopédia Fejlesztő pedagógus Gyógytestnevelés 

Középső csoport 1 - 17 

Nagycsoport 10 14 16 

Összesen: 11 14 33 

 

Óvodapedagógusok feladata a tehetségcsírák felismerése, ablakokat nyitni a tehetséges 

gyermek előtt a világra, ráébreszteni arra, hogy mennyi érdekes dolog van, amivel 

foglalkozhat, mindeközben biztosítani az érzelmi egyensúlyt, hiszen a tehetséges gyermek is 

elsősorban gyermek. A tehetséges gyermekek fejlesztése a csoportokban, egyéni fejlesztéssel, 

illetve délutáni kis csoportos formában történnek az óvoda tornaszobájában, az 

óvodapedagógusok , ill. külső szakember által. (Bozsik foci)  
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Tehetséggondozó foglalkozások 2017-2018-ban 

 

 
Kézműves  

Kedd 

Néptánc 

Szerda 

Aerobik 

Csütörtök 

Bozsik foci 

Péntek 

Középső csoport 
1 5 11 - 

Nagycsoport 8 14 10 9 

Összesen: 9 19 21 9 

 

Bejáró gyermekek száma nem növekszik. Jelenleg Balatonújlakról, Somogyszentpálról, 

Marcaliból és Balatonfenyvesről járnak hozzánk gyerekek.  

 Balatonújlak Somogyszentpál Marcali Balatonfenyves 

Kiscsoport 1 4 - 1 

Középső 

csoport 

2 1 - - 

Nagycsoport - 8 3 - 

Összesen: 3 13 3 1 

 

A gyermek óvodába lépésekor tájékozódunk egészségi állapotáról (allergiák, asztma), majd 

fejlődésének folyamatos nyomon követése, az óvodapedagógusok, évenkénti orvosi vizsgálat 

megszervezése, szűrése az óvodavezető feladata. 

Közös célunk, hogy családias, otthonosságot nyújtó, derűs, kiegyensúlyozott, légkört 

alakítsunk ki körülöttük, pozitív érzelmi hatásokat közvetítsünk a gyermekek felé, már az 

óvodába lépés pillanatától kezdve folyamatosan.  

Óvodánk nevelőtestületének, teljes alkalmazotti körének és partnereinek részvételével 

teremtjük meg a szeretetteljes óvodai légkört, melyben a gyermekeket megbecsülés és szeretet 

övezi. Nevelőmunkánk folyamatában prioritást élvez az óvodapedagógusok és alkalmazottak 

toleráns és elfogadó magatartása, az egyedi, másfajta értékek pozitív irányú megközelítésének 
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érvényesülése. A gyermek személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett végezzük nevelő, 

személyiségfejlesztő tevékenységünket az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével. A különbözőség elfogadásában és elfogadtatásában az óvoda dolgozói 

példát mutatnak a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt.   

Figyelemmel kísérjük az új kihívásokat, alkalmazkodunk az elvárásokhoz. Helyi 

továbbképzéseket szervezünk, az ingyenes továbbképzési lehetőségeket kihasználjuk, a 

pedagógiai programunkhoz kapcsolódó más által szervezett képzéseken lehetőségünk szerint 

részt veszünk.  

Az óvodai nevelés folyamán a gyermek fejlesztéséért érzett felelősségtudat megoszlik a 

család és az óvoda között. Ezért elengedhetetlen a személyes kapcsolat kialakítása a 

szülőkkel, a tapintat, a nyitottság, az őszinteség, a rugalmasság az együttnevelésben. 

A kialakított kapcsolattartás formái: 

 beszoktatás 

 naponkénti párbeszéd 

 nyílt nap szervezése 

 nyílt óvodai ünnepek tartása 

 aktív együttműködés a tevékenységek szervezésében 

 szülői értekezletet 

 közös rendezvények 

Szülőkkel való beszoktatás szervezése, a gyermeknek, szülőknek egyaránt segítséget nyújt a 

bizalom kiépítésében, az óvodai szokások megismerésében, az egymástól való elválásban. 

Szülői értekezleten az óvodát, a csoportot, a gyermekeket, a szülőket érintő legfontosabb 

témák, feladatok, problémák megbeszélése. 

Fogadó órák biztosítása, mely egyéni problémák felvetésére, megbeszélésére nyújt diszkrét 

lehetőséget. 

Nyílt napokon a szülők betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapi életébe. 

A szülők részvételével közös programok, kirándulások, rendezvények szervezése 

(beszélgetések, munka délutánok, előadások szervezése).                                                                      

Értéket közvetítő hagyományainkat megtartjuk, ápoljuk, őrizzük.  
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Közös készülődés a családokkal az ünnepekre. Munkadélutánok szervezése, a felnőtt 

közösségformálás elősegítésére.  Az óvoda szülői képviseletét a szülők közössége látja el, 

melynek működési feltételeit, feladatait az érvényes jogszabályok valamint a szervezeti és 

működési szabályzat alapján alakították ki. A nevelési program kialakításában, figyelemmel 

kísérésében a szülői szervezet képviselője által vesz részt. 

A szülői igényre, a nagycsoportosok szülői értekezletének idejére, ahol a leendő 1. osztályos 

tanító nénik is részt vesznek, gyermekfelügyeletet biztosítottunk annak a gyermeknek, akinek 

a szülei igényelték. 

A szeptemberi és a januári értekezletek idejére ezt nem tervezzük, hisz aki nem tud részt 

venni, gyermek elhelyezési problémája miatt, annak rendelkezésre áll a fogadóóra. Az idei 

évben legalább kétszer minden gyermeknek a szülei fogadóórán megjelentek. Az 

óvodapedagógusoktól kapott tájékoztatás,( a gyermekük fejlődéséről) aláírásukkal igazolták. 

Helyi nevelési sajátosságaink: 

 A környezet megismerésére, szeretetére, védelmére, óvására való nevelés előtérbe 

helyezése. 

 A gyermekek mozgásigényének változatos kielégítésére, mozgáskultúrájának széles 

körű fejlesztésre való törekvés. 

 A mentális gondozás hangsúlyozása, a hátrányos, vagy veszélyeztetett környezetből 

érkező gyermekek érdekében. 

 A prevenciós lehetőségek kiszélesítése a részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek 

segítése érdekében. 

 Figyelembe vettük a szülők mindenkori reális kéréseit, kezdeményezéseit. Mint a szülőkkel, 

mint nagyszülőkkel igyekeztünk az óvodánkra jellemző családias, közvetlen, kölcsönös 

bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani, megtartani, tovább erősíteni. Az 

elkövetkezendő időszakban is egyre jobban törekszünk arra, hogy érezzék a szülők, hogy 

számítunk segítségükre, együttműködésükre. 

A  gyermekek életük jelentős részét itt töltik. Személyiségük fejlődése során megjelenhetnek 

hiányosságok, problémák: teljesítmény-, viselkedés- vagy kapcsolatzavar.                             

Óvodánk fontos feladata, hogy megelőzzük, illetve pedagógiai, szociális eszközökkel, 

szükség estén szakember bevonásával (logopédus, fejlesztő pedagógus, szociális szakember) 

próbáljuk segíteni a rászoruló gyermekek zavartalan fejlődését. 

Óvodapedagógusaink a csoportjukban folyó nevelőmunkát, a csoport életével kapcsolatos 

szervezési feladatokat gondosan tervezik. Az értékelést félévente készítik el. 
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Az óvodára kiterjedő, a teljes pedagógiai munkát és óvodai életet átfogó munkatervet az 

óvodavezető készíti el az óvodapedagógusok javaslata és az előző nevelési év értékelése 

alapján. 

Kiemelten fontosnak tartjuk a másság elfogadását és elfogadtatásában az óvoda dolgozóinak 

példa mutatását. Hisszük, hogy a hatékony nevelés legfontosabb eszköze a példamutatás! 

Fontos számunkra, hogy a partneri elvárások közt is a szülői, a gyermeki igényeket nemcsak a 

program megfogalmazásakor, hanem folyamatosan szem előtt tartsuk. Igényeljük ugyanakkor 

önmagunk részéről a fejlődést, tudásunk folytonos gyarapítását, hogy programunk 

szellemében, annak megfelelve, a gyermekek nevelése terén a tudásunk szerinti legjobb 

nevelő-és fejlesztőmunkát nyújthassunk.  

Pedagógiai tervező munka irányítása:  

 

Csoportnaplók, Mulasztási naplók pontos kitöltése, nyilatkozatok, határozatok begyűjtése, 

gyermekétkeztetési igényfelmérők kitöltése, óvodavezető tájékoztatása a szülők felé, az első 

szülői értekezleten.                                                                                                                                                                      

Éves nevelő-fejlesztő munkánk tapasztalatainak megbeszélése az elért célok megvalósult 

feladatok értékelése. (Önértékelések)      

Személyesen irányítom partnereinek azonosítását, részt veszek a partnerek képviselőivel és a 

partnereket képviselő szervezetekkel (SZ.SZ.) történő kapcsolattartásban.  

Folyamatosan együttműködés jellemzi a kapcsolatot a fenntartóval, az emberi, pénzügyi és 

tárgyi erőforrások biztosítása érdekében.                                                               

Óvodánk folyamatos kapcsolatai: 

 Óvodánk és a szülők kapcsolata 

 Óvoda – Iskola kapcsolata 

 Óvodánk és fenntartónkkal való kapcsolattartás 

 Óvodánk egyéb kapcsolatai (Civil szervezetekkel) 

 Védőnői, háziorvosi, fogorvosi kapcsolat  

 Családsegítő szolgálat 

 Kapcsolattartás a szülői szervezettel 

Napi munkánk  

Óvodánkban három csoport működik. A csoportok szervezését az óvodavezető végzi, az 

óvodapedagógusok véleményének kikérésével, a szülői igények figyelembevételével.           

Az óvónők és a dajkák folyamatos munkakezdéssel léptek a csoportokba. Reggeli nyitástól 

6.30-17 óráig óvónői foglalkozott a gyerekekkel. A munkából kilépés is folyamatos volt. A 

Balatonújlakról érkező gyermekeket dajka várta és segített az öltözködésben.                         

A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos környezetből érkező gyermekek számára fontosnak 

tartjuk a beilleszkedés segítését a felzárkóztatást. Ez indokolja a fokozott empátiával végzett 
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mentális gondozás hangsúlyozását a gyermekvédelmi munka erősítésével, szükség esetén 

speciális szakemberek bevonásával, a család-óvoda kapcsolatának szorosabbra fűzésével.  

Minden adódó lehetőséget igyekeztünk kihasználni, újakat felkutatni, megszervezni, ami még 

jobban színesítette a mindennapjainkat, hozzájárulhatott a gyerekek testi, lelki fejlődéséhez: 

 Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk 

megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés. 

 A gyermekek saját és társaik testi épségének, testi-lelki egészségének megóvása – a 

szabadban tartózkodás rendszeressé tétele, maximális kihasználása  

 Hagyományőrzés- és ápolás, a magyar népi játékok, tevékenységi formák, és a népi      

 szokások néptánc átörökítése.  

 Ünnepeink hagyományszerű szervezése, a falu rendezvényein való szereplések, 

néptánc,     

 Kézműves tevékenységek beindítása, ill. folytatása az idei nevelési évben is. 

 A különbözőség elfogadása, szeretet teljes légkör megteremtése, melyben 

megismerhetjük az emberi együttlét szabályait és be is tartjuk azokat (segítségnyújtás, 

példamutatás, tolerancia, SNI, hátrányos helyzetű gyerekek) 

 A mozgás, mint a testi nevelés eszköze, kiemelt szerepet játszik az egészség 

megóvásában, a testi nevelés fontosságának kiemelése a mindennapos testnevelés 

rendszeresítése az óvodában, változatos játékokkal. 

 Sportnap megszervezése a hagyományokhoz híven a szülők, testvérek és a nagyszülők     

részvételével. 

 Kiemelt képességű gyermekek, tehetséggondozása, 

 A gyermekek védelme minden óvónőnek, kötelessége. 

 

Kiemelt feladatainkat az óvodában megvalósított programjaink színesítették: 

Ősz: Szüreti mulatság az óvodában, Készülődés az idősek világnapjára,  Október 23-ai 

ünnepély, Színházlátogatás. 

Tél: Mikulásvárás, Óvó nénik  mese délelőttje, Készülődés a karácsonyra, mézeskalács sütés, 

karácsonyi díszek készítése, a falukarácsonyfájának díszítéséhez, Karácsonyi műsor,  

Farsangolások és vidám előadások a dajka nénik és az óvó nénik részvételével, a saját 

csoportokban, vendégvárás, mesejelenetek, Farsangi műsor, Színház,  Télbúcsúztató az 

udvaron, Kisze égetés. 

Tavasz: Március 15-e megünneplése a művelődési házban, Víz világnapjának megünneplése, 

Húsvéti tojásfestés a szülőkkel, a falu tojásfájának díszítése a saját készítésű tojásokkal, 

Színházi előadás, a Föld napjának megünneplése, Bábelőadás az óvodában, Anyák napja, 

Anyák napja alkalmából az idősek köszöntése, Nagycsoportos kirándulás, Budapestre  

Gyereknap, Sportnap. 

Nyár: Hősök napja, Összetartozás napja, Évzáró, ballagási ünnepély, a tehetséggondozó 

foglalkozások bemutatkozása, Falunapi szereplés, a néptáncosok és a nagycsoportosok 
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műsorával, kiállítás a kézművesek alkotásaiból, fénykép összeállítás az év kiemelkedő 

mozzanataiból.              

Folytattuk az a hagyományt, hogy kéthavonta eseménynaptárt állítunk össze, kifüggesztjük a 

faliújságra. Kicsinyített nyomtatásban kiküldtük minden gyermek szüleinek 

Szülői értekezletekre minden óvónő lelkiismeretesen felkészül, a gyermekek személyiségi 

jogainak figyelembevételével történik a tájékoztatás, az értekezlet után, mindenkinek 

lehetősége van az egyéni beszélgetésekre.  

 A fogadóórák kihasználására az idei évben 100-os volt. 

 Őszi szüret az óvodában, Katalin bál szervezése, Gyermeknapi programok szervezése 

az Sz.Sz.elnök és tagok összefogása az idei évben is teljes mértékben megvalósult, a 

kapcsolatokat építette és példaértékűen koordinálta a vezető- helyettes.  

 Télapó várás, köszöntés, mesejelenet és a húsvéti Tojásfestés, Előtér és tornaterem 

díszítése megvalósult. 

 Falukarácsony, Ovis karácsony Karácsonyi Ünnepség az óvodában és a Művelődési 

házban, hagyományainkhoz híven a nagycsoportosok készültek műsorral, a 

nagycsoportos óvónők felkészítésével. Nyíltnapok, kiscsoportosok napjairól készült 

videó felvételek tükrözték óvodánkban folyó tudatos tervszerű munkát.  

Felelősei: a csoportban dolgozó óvodapedagógusok voltak. 

 Csoportfarsangok szervezésében a csoportok díszítésében és a nyílt farsang 

szervezésében, lebonyolításában a Művelődési házban, minden dolgozó magas 

színvonalon teljesítetett.            

 Nemzeti ünnepünkön minden csoport egyéni sajátosságaik hangsúlyozásával, 

ünnepelt, a gyerekek a Művelődési házban méltóan képviselték óvodánkat  

 Helyi továbbképzésünk a minősítő vizsgára való felkészítés célozta, az önértékelések 

és az értékelések a minősítésekre és a minősítő vizsgának gyakorlására készítettek elő. 

 A minősítés folyamatáról, a minősítővizsgáról szóló előadás, a pedagógusok 

tájékoztatása az előttünk álló feladatról, a konkrétumok megismertetésével, a tudatos 

felkészülés volt a célom.  

 Föld Napjának hetében minden csoportban kiemelt feladat volt környezetünk 

megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés, ezt az óvodapedagógusok 

változatos módszerekkel és eszközökkel oldották meg. Csatlakoztunk a „Jobb veled a 

Világ” mozgalomhoz, Közösen Énekeltünk a Földért. Kirándulni vittük a gyerekeket 

busszal Imremajorba, a Hubertus BT. meghívására, ahol a gazdaság szarvasmarha 

állományát figyelhették meg természetes környezetben.  

 Az idei évben is megvalósulhatott a nagycsoportosok Budapesti kirándulása, ez 

köszönhető volt a Hubertus Bt vezetőjének, aki felajánlotta, hogy finanszírozza az 

utazás összes költségét. 

 Középső és a nagycsoportosokkal a keszthelyi színházba látogattunk négyszer, hogy a 

színházi élményből a kicsik se maradjanak ki ezért óvodánkba hívtunk kétszer egy 

budapesti utazó bábszínházat. 

 Az idei Sportnapunk nagyon sok gyermekünk, szüleik, testvéreik, nagyszüleik és 

Képviselőtestületünk tagjai, volt nyugdíjas kolléganőink részvételével zajlott. 
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 Közösségünk építését, a dolgozók lelki egészségének védelmét is nagyon fontos 

dolognak tartom, ezért télen egy csapatépítő kiránduláson vettünk részt, Mohácson.    

A kirándulásunkat a Szakszervezet támogatta. 

 Az júniusi ballagási és évtárói műsorunkon a csoportok rendkívül színvonalas 

műsorral készültek, a szülők, rokonok, tanítók, és partnereink nagy örömére. 

 

Belső ellenőrzések 

Munkaterv szerint: adminisztrációk, napló vezetése, egyéni fejlődési lap vezetése a 

megállapításokat a naplók tartalmazzák. Egyéni fejlődést folyamatosan dokumentáljuk, 

visszacsatolást elvégezzük, korrekciós terveket készítünk, amit a szülőkkel is megosztunk. A 

szülők és a pedagógusok közti párbeszéd sokat javult, ami a gyerekek fejlődése érdekében 

nagy pozitívum. Egyéni beszélgetésre azok is eljönnek, akiknek jelenléte nem volt jellemző a 

szülői értekezleteken. 

Egy-egy rendezvényünk után közös értékelő megbeszélést tartunk, a pozitívumok 

megerősítenek bennünket,  jövőbeli hibák elkerülésére tudatosan figyelünk, törekszünk 

 

Ellenőrzési terv 

Óvodavezető ellenőrzései: 

Tájékozódó látogatás szeptember, október hónapban mind a három csoportnál.                   

Cél: A csoportban dolgozó óvodapedagógusok beszoktatási, befogadási tevékenysége,          

kapcsolatteremtő képességük. 

Pontos munkakezdés ellenőrzése folyamatos. 

Tematikus látogatások:  

Cél: Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelése, nevelésének tervezésében az egyéni 

bánásmód, fejlesztés, megjelenése.  

Időpont: november első hete.        Nagycsoport 

               november utolsó hete      Középső csoport 

Cél: Beszoktatás, érzelmi befogadás feltételeinek biztosítása, egyéni bánásmód megjelenése a 

tervezésben, gyakorlatban. 

Időpont: október közepe          Kiscsoport 

Cél: Egyéni képességek kibontakoztatása, iskolaérettség vizsgálata 

Időpont: március közepe:       Nagycsoport 

Az ellenőrzés eredménye véleményem szerint sikeres volt, minden pedagógus 

lelkiismeretesen készült, felkészült.  
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Az Oktatási Hivatal által intézményi tanfelügyeleten esett át óvodánk, annak tapasztalatait, 

kiemelkedő és fejleszthető területeinket a nyáron benyújtott pályázatomban részleteztem. 

Technikai dolgozók feladatai, azok konkretizálása 

HACCP – adminisztrációs munkák,  

Hűtőszekrények tisztasága, ételminták rendben tartása 

Raktár, szekrények folyamatos rendjének megóvása 

Öltöző és a mosdó rendjének fenntartása 

Külső ellenőrzés ebben a nevelési évben nem történt. 

Továbbképzési feltételek, tervek: 

Igyekszünk kihasználni az esetleges ingyenesen elérhető továbbképzéseket, ha azok az 

intézmény céljainak megfelelnek, az idei évben térítéses továbbképzéseken vettünk részt, ami 

pályázati finanszírozásból megvalósulhatott. 

 Néptánc  

 Vezetői továbbképzés 

 

Óvodánkban örömmel fogadtunk minden gyakornokot, gyakorlati idejét letölteni szándékozó 

hallgatót, mert nemcsak ők tanulnak tőlünk, de mi is tőlük. Az új emberek, új módszerek 

eszközök megismerésével, nyitottabbá, elfogadóbbá válhatunk, mérlegelve az új dolgok helyi 

adottságokhoz való alkalmazhatóságát. 

Közösségi munkájuk egy részét az idén  

Tárgyi feltételek 

 

Tervezett beszerzéseinket a kötelező eszközjegyzék figyelembevételével az 

óvodapedagógusok a dajkák és a takarítónő kéréseinek megfelelően, az anyagi erőforrások 

optimális kihasználásával történik.    

 Játékok, eszközök javíttatása folyamatos 

 Új csúszda, telepítése a GAMESZ segítségével 

 Új rugós játék ( Alapítvány) 

 Új hajó, új lengő korlát ( SZ.SZ) 

                                                                                                                 

Szabályzatok, dokumentumok 

 Megújítottuk a Továbbképzési tervet 2018 - 2023-ig, ehhez igazítottuk a Beiskolázási 

tervet. 

 

HACCP kézikönyv felülvizsgálatát, Tűzoltó készülékek felülvizsgálatát, Rovar- és 

rágcsálóirtását elvégeztettük a megfelelő szakemberekkel.  
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Nyári munkálatok: 

- Mindhárom csoportszoba tisztító meszelése, a kiscsoport csoportszoba, öltöző 

ajtajának mázolás. 

- Csoportszobák szekrényeinek javítása 

- Tálaló ablak, tálaló kocsik festése  

- Kettő csoportszoba és öltöző parkettájának csiszolása, lakkozása. 

- Óvodánk teljes körű mindenre kiterjedő nagytakarítása, fertőtlenítése. 

 

Nyári nagytakarítás alatt is folyamatos volt az óvoda felújítása, a dajkák rugalmas 

munkájának az óvodapedagógusok munkaidejének és feladatainak átszervezésével a tudtuk a 

nehézségeket kiküszöbölni. A Polgármester Úrnak és a Polgármester Asszonynak a 

felajánlása, hogy az óvodánkba átirányították a Gamesz dolgozóit, nagymértékben segítette, 

hogy szeptember 3-án, ugyanolyan tiszta, esztétikus környezetben várhattuk a gyerekeket a 

felújítás után. A szülők megértően fogadták, hogy a tervezetthez képest egy hetet csúszott az 

óvoda nyitása. Mindenkinek köszönöm, hisz e  komoly összefogás nélkül ilyen 

zökkenőmentesen nem sikerülhetett volna!  

A teljes alkalmazotti közösség és partnereinek részvételével teremtettük meg, hogy az elmúlt 

nevelési évünkben a  jól felszerelt, balesetmentes, szeretetteljes óvodai légkört,  melyben a 

gyermekeket megbecsülés és szeretet övezte. 

A fenti tartalommal, kérem beszámolóm elfogadását! 

 

 Kéthely, 2018.09.01.                                                            Szűcs Judit Magdolna   

                                                                                                      Óvodavezető                                                                  

 

 


