A 2019/2020. TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSE
1. Személyi feltételek:
Engedélyezett álláshelyek száma: 24 fő
Betöltött álláshelyek száma, ténylegesen foglalkoztatottak létszáma: 24 fő
- 18 fő pedagógus, 1 fő iskolatitkár, 1 fő karbantartó, 4 fő takarítónő (2 fő takarítónő
csökkentett munkaképességű dolgozó, 4 órában dolgoznak)
A tanév során egy kolléganő a nők 40 éves korkedvezményes nyugdíjába vonult, így a
technika tantárgy hiányszakot képez nálunk.
Minden alkalmazottunk határozatlan idejű statussal rendelkezik.
Óraadók száma: 2 fő – kémia tantárgy, informatika tantárgy
Szakos ellátottságunk várhatóan 90% körüli lesz. Köszönhető ez az informatika tantárgy nem
szakosan való ellátásának, valamint annak, hogy az ének és technika tantárgy tanítását
kénytelenek vagyunk önerőből megoldani.
A hiányszakok hirdetése folyamatos az intézményben.
Egy pedagógusunk másoddiploma megszerzése céljából felvételt nyert a veszprémi egyetem
informatika szakára. Számunkra ez nagyon előnyös, hiszen az informatika nálunk hiányszak.
A rendszergazdát az informatikai eszközök karbantartásához és működtetéséhez a tankerület
biztosítja a hét kijelölt napján, illetve szükség szerint.
A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye iskolapszichológust,
logopédust és gyógy testnevelőt bocsát intézményünk rendelkezésére.
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a viselkedészavarral küzdő
tanulók problémáit az osztályfőnökökkel közösen településünk gyermekvédelmi szolgálata
koordinálja.
2. Tárgyi feltételek:
Az iskola épülete rendelkezik az oktatás-nevelés megvalósításához szükséges tantermekkel,
tornateremmel, sportpályákkal, irodákkal, vizesblokkokkal. A tantermek megfelelően
felszereltek. A bútorzat nagy része új.
Szükség lenne az emeleti tantermek lábazatának lambériázására, hiszen a falak meglehetősen
rosszak, így festésköltséget tudnánk spórolni. Erre irányuló igény bejelentésünket a fenntartó
fedezethiány miatt elutasította.
Projektorjaink régiek, elavultak. A digitális kompetenciák erősítéséhez szükség lenne ezek
cseréjére, bővítésére.
A nyár folyamán a tankerülettől két interaktív panelt kaptunk, amely nagy segítség lesz a
kollégáknak a mindennapi oktatás során.
Az iskola épületének fűtésrendszere régi, elavult. A földszinten és az 1. emeleten a
konvektoros fűtés miatt sok energia pazarlódik el. A folyosókon, az aulában és a mosdókban
semmiféle fűtés nincs, nagyon kellemetlen és barátságtalan hideg van télen. A szülők
többször jelezték, hogy fáznak a gyerekek. Szükség lenne a fűtésrendszer sürgős
korszerűsítésére.
A probléma megoldására óriási lehetőséget jelent a Kéthely Község Önkormányzata által
benyújtott és elnyert energetikai pályázat. A munkálatok előreláthatóan tavasszal kezdődnek.

3. Várható tanuló, osztály-és csoportlétszámok:
1. osztály: 22 fő
2. osztály: 22 fő
3. osztály: 20 fő
4. osztály: 20 fő

5. osztály: 20 fő
6. osztály: 15 fő
7. a. osztály: 18 fő
7. b. osztály: 18 fő
8. osztály: 22 fő

Tanulólétszám összesen: 177 fő.
Iskolaotthonos tanulócsoport: 4
Tanulószobai csoport:
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1-4. évfolyamon: 83 fő
6-8. évfolyamon: 22 fő
7. évfolyamon: 23 fő
5. évfolyamon: 18 fő

A tanulószoba létszáma a májusi, előzetes nyilatkozatok alapján került meghatározásra. Az
utóbbi évek statisztikája szerint ennél is magasabb létszámokra számíthatunk.
Bejáró tanulók száma: 72 fő (68 fő somogyszentpáli, 4 fő körzeten kívüli tanuló)
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 51 fő, ebből 33 fő halmozottan hátrányos helyzetű.
Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 15 fő
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulók száma: 61 fő.
A művészeti oktatás várható csoportszámai, létszámai:
Néptánc tanszak:
7 csoport, 84 fő
Képzőművészet tanszak: 4 csoport, 44 fő
A tanszakok csoportjainak létszáma szintén a májusi igényfelmérések alapján alakult ki. A
gazdaságosabb működés érdekében a képzőművészet tanszakon csoportösszevonásokat
alkalmazunk. Minden tanuló természetesen az évfolyamának megfelelő, a helyi tantervben
meghatározott óraszám szerinti képzésben részesül.
4. Továbbképzésekkel kapcsolatos adatok:
Minden pedagógus eleget tett (ill. folyamatosan tesz eleget) a számára kötelező 7 éves
továbbképzési ciklus teljesítésének.
A tanévre vonatkozó beiskolázási tervünk 90%-ban megvalósult, sőt ezen felül néhány olyan
kolléga is részt vett továbbképzésen, aki nem is szerepelt a tervben. Anyagi problémát ez nem
jelentett, mivel a képzések költségmentesek voltak.
5. Pályázatok:
Intézményünkben az előző tanév 2. félévében, 2018.02.1-jén elindult az EFOP 3.1.8. „Együtt
testvérként” elnevezésű projekt, melynek keretében az érintett tanulóink több tantárgyi
fejlesztéshez, idegen nyelvi fejlesztéshez, illetve a mindennapi élethez nélkülözhetetlen
kompetenciáik fejlesztéséhez juthatnak. Tanulóink egy részének lehetősége nyílik betekinteni
a számunkra kijelölt testvériskola életébe, programjaiba. Mind a résztvevő kollégák, mind a
gyerekek lelkesen dolgoznak a pályázatban. Jutalmul a nyár folyamán két táborozáson
vehettek részt.
A TÁMOP 3.1.4.C-14 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázat nyomon követése folyik.
Fonyód Város Önkormányzata intézményi Együttműködési megállapodást kötött iskolánkkal
az EFOP 3.3.2-16 „Fonyód a fejlődés útján” – Interaktív foglalkozások a diákokért c. projekt

megvalósítására. A pályázat a megvalósítás időszakában tart, keretében anyagi támogatást
nyújt több programunk (egészségnap, nyelvi témahét, színházlátogatás, művészeti bemutató)
lebonyolításához, illetve a programokhoz szükséges eszközök beszerzéséhez. A megvalósítás
2018. szeptember 1-jén indult.
6. A tanév tervezése a készülő éves munkatervnek megfelelően:
A tantárgyfelosztás elkészítésénél lehetőségeinkhez képest a szakmai lefedettségre
törekszünk.
Minden pedagógus az oktató-nevelő munkájához szükséges tanmenetei, tervezetei, elemzései
szerint végzi munkáját. A szakmai munkaközösségek éves munkatervet készítenek, amelyben
kitűzik a feladataikat. Mindkét tagozaton aktívan működnek.
Értekezleteinket munkatervünkben rögzítjük, havi rendszerességgel munkaértekezletet
tartunk.
Elvégezzük az országos méréseket, teljesítjük adatszolgáltatási kötelezettségeinket. (DIFER
mérés, Országos kompetenciamérés, Idegen nyelvi mérés, NETFIT mérés).
Az érdeklődő szülők számára a tanévben nyílt tanítási napot szervezünk, biztosítjuk számukra
a szülői értekezleteket, fogadó órákat.
Igény és szükség szerint családlátogatásokat szervezünk.
Biztosítjuk tanulóink számára a felkészítést és a részvételt különböző tanulmányi-és
sportversenyeken.
A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára korrepetálásokat, felzárkóztató- és fejlesztő
foglalkozásokat szervezünk.
A tehetséges, plusz ismeretek iránt fogékony tanulóink, a tantárgyfelosztás adta lehetőségek
keretein belül, szakkörökön, sportköri foglalkozásokon vehetnek részt.
Az új tanévben is megszervezzük tanulóink számára az úszásoktatást.
Osztályszinten (illetve igény szerint) tanulmányi kirándulásokat szervezünk.
Az integrációs felkészítésben részt vevő HHH-s tanulóink számára negyedéves értékelést
készítünk, amelynek eredményét a szülőkkel megvitatjuk.
Októberben egészségnapot, márciusban német nyelvi témahetet tervezünk, melyeknek
anyagából az aulában kiállítást rendezünk. Májusban tavaszi túrát szervezünk a falu
környezetében.
A tanévben két alkalommal tervezünk papírgyűjtést, amelynek bevételét az osztályok igényük
szerint használhatják fel.
Megtartjuk hagyományos ünnepélyeinket, megemlékezéseinket, rendezvényeinket.
Nyílt napra hívjuk a leendő elsős tanulókat és szüleiket, hogy mennél alaposabb információik
legyenek az iskoláról.
Május végén megrendezzük a művészeti iskola záróvizsgáját, színvonalas művészeti
bemutató keretében.
Partnereinkkel a jövőben is ápolni szeretnénk a kialakult, jól működő kapcsolatokat.
A Szülői Szervezet iskolánk legaktívabb partnere. Október végén „Tök-partyt”, decemberben
Mikulás-bulit szervez a gyerekeknek, alkalomhoz illően feldíszíti az iskolát. Részt vesz a
farsang előkészítésében, a gyereknap megszervezésében, húsvét előtt „tavaszváró-bulit”
szervez, segíti a DÖK munkáját. Februárban immár hagyományos jótékonysági bált szervez,
melynek teljes bevételét iskolánk tanulóinak javára fordítja.
A DÖK tevékenysége példaértékű. Szervezi, illetve közreműködik a rendezvények
szervezésében és lebonyolításában, tevékenységével színesíti azokat.
A Kéthely SE biztosítja fociban tehetséges tanulóink számára a Bozsik-programban való
részvételt, és készíti őket a futball tornákra, amelyeken a gyerekek nagy kedvvel vesznek
részt.

Az egészségügyi szolgáltatóval (iskolaorvos, fogorvos, védőnő) és a szociális szolgáltatóval
(gyermekjóléti szolgálat, gyermekvédelem) a tanév során folyamatos kapcsolatot szeretnénk
tartani, a felmerülő problémákat közösen igyekszünk orvosolni.
Pedagógusaink az új tanévben is aktívan részt vesznek tanítványaikkal együtt településünk
közéletében, megemlékezések, ünnepélyek szervezésében, lebonyolításában.
Az új tanévben négy pedagógus vár minősítésre a pedagógus II. fokozat eléréséért.
A fenntartó által meghatározott feladatokat, adatszolgáltatásokat minden alkalommal
igyekszünk pontosan és időben elvégezni.
A fentiek figyelembe vételével biztosítottnak látom a feltételeket az új tanév elkezdéséhez.
Kéthely, 2019. augusztus 08.
Tisztelettel:
Sümegi Tamásné
Intézményvezető
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Kéthely Község Képviselőtestületének a Kéthelyi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában
működő Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019 – 2020-as tanévben induló csoportok
számáról, gyermek és felnőtt létszámokról, tervekről.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!
Egy korábbi felmérés indokolttá tette fenntartónk felé a bölcsőde létesítésének jogosultságát.
Sikeres pályázat megvalósításával szeptembertől intézményünk új feladat ellátásával bővül. Az
óvodához épített új épületszárnyat a gyermekek bölcsődében történő ellátására alakítottuk. Az
udvar és az épület adottságai kedvezőek a kisgyermekek minden igényeinek kielégítésére.
Óvodánk neve 2019.július 1-től megváltozott, a változás főként az új feladat ellátása tette
indokolttá: Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei nevelés, gondozás:
A szeptember 1-vel történő bölcsődei nevelés gondozás megkezdése a nyár folyamán komoly
kihívás elé állított bennünket. Folyamatos szakhatósági ellenőrzések, bölcsődei felvétel,
hiányzó eszközök beszerzése, takarítás, új dokumentációk elkészítése, a már meglévők
átalakítása. A bölcsőde működési engedélye, augusztus 14-én megérkezett, szeptember 1-től
hatályos.
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A bölcsődébe a mai nappal, 10 kisgyermeket vetünk fel, 7főt Kéthely és Balatonújlakról, 3főt
vidékről.
A bölcsőde nyitva tartás rendje az óvodáéval azonos.
Munkanapokon (hétfőtől – péntekig) 6.30 – 17.00 óráig
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. § (1) A bölcsődében, egy bölcsődei csoportban legfeljebb
tizenkét gyermek nevelhető, gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban
a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy
b) sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizennégy
gyermek nevelhető, gondozható.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha
a) egy bölcsődei csoportban egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra
jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb tizenegy gyermek,
b) egy bölcsődei csoportban kettő sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és
gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek,
c) egy speciális bölcsődei csoportban három-hat sajátos nevelési igényű, illetve korai
fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek nevelhető,
gondozható.
A Bölcsődei Nevelés- Gondozás Országos Alapprogramja a mindenkor hatályos jogszabályok
alapján készítettem.
A bölcsődei nevelésnek- gondozásnak a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az
emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására kell irányulnia.
A gyermekek – mint fejlődő személyiséget – különleges védelem illeti meg.
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben a bölcsődék kiegészítő
szerepet játszanak.
A bölcsőde kiemelt feladata:


Napközbeni kisgyermekellátás



Magas színvonalú nevelő- gondozó munka biztosítása az ellátottak számára

Az intézmény keretei között működő óvoda és a bölcsőde között megvalósuló szakmai
együttműködés biztosítja a bölcsőde–óvoda közötti zökkenőmentes átmenetet a gyerekek
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számára. A Bölcsőde Szakmai Programja az Óvoda Pedagógiai Programjával összhangban
készült.
Személyi feltételek, szakképzettség:
Bölcsődei szakmai létszáma és szakképzettségük megfelel a 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 1.
számú és 2 számú mellékletében előírt követelményeknek.
2 fő kisgyermeknevelő
1fő bölcsődei dajka
1 fő orvos
Végzettség szerint: 1 fő csecsemő-és kisgyermeknevelő (BA),
1 fő csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
1 fő bölcsődei dajka (érettségi, óvodai dajka), a bölcsődei dajka képesítési
előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt képzést vállalta).
1 fő orvos (Megbízásos, havi 4 órában)
A kisgyermekek szakszerű és magas színvonalú nevelését-gondozását szakmailag jól
felkészült, gyermekközpontú, gyermekszerető, kreatív szakemberek látják el.
A bölcsődei dajka elvárásaink szerint fenntartja a bölcsőde rendjét, tisztaságát.
Feladatai pontos, igényes elvégzése kiegészíti, segíti a kisgyermeknevelők munkáját.
Minden dolgozóval szembeni elvárás: Szeresse és fogadja el a gyermekeket, legyen türelmes,
a gyermek megismerésére nyitott. A kisgyermekek gondozási feladatainak elvégzéséhez
rendelkezzen megfelelő fizikai adottságokkal, egészségügyi alkalmassággal. Nyugodt,
rendszerető, következetes, kiegyensúlyozott legyen.
Bölcsődénk orvosa havonta 4 órában, látja el feladatát. Elvégzi a bölcsődébe járó gyermekek
időszakos orvosi vizsgálatát; ellenőrzi az étlapot. Segíti az elsősegély doboz összeállítását.
Részletes feladatait a megbízási szerződés tartalmazza.

Tárgyi feltételek
A bölcsőde épületben a - lehetőségekhez mérten- a funkciónak megfelelően alakítva működik.
A bölcsőde helyiségei:
Gyermekek által használt helyiségek: gyermekátadó, fürdőszoba, gyermekszoba, fedett terasz,
só szoba.
Egyéb helyiségek: előtér, folyosó, irodák, étkező, öltöző, WC-k, mosdók, - zuhanyzó, raktár,
mosókonyha, babakocsi tároló, játékraktár, játszókert.
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Játékkészlet: az előírásoknak megfelelő, a korcsoport összetételt figyelembe vevő, a
lehetőségekhez mérve folyamatosan cserélődő, bővülő.
Tálaló konyha: Az óvoda és a bölcsőde tálaló konyhája közös, elkülönítve a bölcsődei edények,
külön szekrényben. Az ételt tálaló kocsin viszi be a dajka a csoportba. A bölcsőde napi
négyszeri étkezést biztosít. Az étkezést az intézmény – az Önkormányzat által kötött ellátási
szerződés keretében - vállalkozó által üzemeltetett konyháról biztosítja. A bölcsődei étkezési
térítési díjat - Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletében meghatározottak szerint minden hónap kijelölt napjain lehet befizetni.
A bölcsőde tárgyi feltételei:
Bölcsődénk egy tágas előteret, csoportszobát, egy fürdőszobát, gyermeköltözőt, kocsi tárolót,
takarító szertárt, vasaló- és rakodó helyiséget, mozgáskorlátozottak számára mosdó, udvarról
nyíló gyermekmosdó, só szobát, felnőtt étkezőt, irodát, felnőtt mosdó, zuhanyzót, öltözőt, tágas
fedett teraszt foglal magába.
Gyermekszoba alapterülete 54m2. Természetes megvilágosítású, az erős benapozást árnyokoló
szerkezet akadályozza meg. A szobák fala meleg színű, oldalfalát, 1.3 m magasságban ütéskopásálló, fertőtleníthető burkolat borítja. Bútorzata a gyermekek fejlettségének megfelelően,
balesetmentesen van kialakítva.
A fürdőszoba kapcsolódik (13m2) a gyermekszobákhoz és az öltözőhöz, a gyermek gondozását
és önállósodását segítő berendezési tárgyak a gyermekek méretéhez és fejlettségéhez
igazodnak.
Az öltöző az előtérből nyílik, (14,5 m2) a fürdőszobához kapcsolódik, megfelel a különböző
korú gyermekek öltözködési igényének. (padok, zsámolyok, fotel, pelenkázó)
A helyiségben található továbbá a hirdetőtábla, melyeken a csoportok napirendje, nevelési
tervezete, és különböző közérdekű információ (házirend, étrend, fogadóóra stb.) olvasható.
A Só szobában (14,5m2) két fal teljes terjedelmében só fal( 2x 4,3x2,9m) és egy só homokozó
biztosítja a száraz só terápia egészségre gyakorolt hatását. Labdafürdető, játékpolc, asztal,
székek, konstruáló játékok biztosítják a kellemes, élmény dús időtöltést. A kisgyermekek
immunrendszerére, a felsőlégutakra, gyakorolt jótékony hatását, rendszeresen, élvezhetik
gyermekek.
Tágas előtér (22m2) rattan bútorokkal és a szoborra emlékeztető szökőkút varázsos hangulatot
teremt. Családot ábrázol gyermekkel a karjában, az alakok maximális harmóniában
kapcsolódnak össze és meghitt egységet képeznek. Az optikai összetartozást még jobban
aláhúzzák az összefonódó formák és a finom vízjáték a pár között.
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A szökőkút relaxációs hatása mellet az egészségre is pozitív hatással van: automatikusan
párásítja, frissíti a levegőt és javítja a beltéri klímát, kellemes várakozást biztosítva a várakozó
szülőknek.
A fedett terasz (50m2) a gyermekszobákhoz közvetlen ajtókijárattal kapcsolódik. Burkolata
csúszásmentes fagyálló, árnyékolása biztosított. Mérete miatt játékra, akár alvásra is alkalmas.
Játszókert biztosítja a gyermekek szabad levegőn történő játékához szükséges mozgásteret,
melyen füves és burkolt terület egyaránt megtalálható. Homokozóval, árnyékolóval, mobil
csúszdával, mérleg hintával, bújócska játékeszközzel rendelkezik. Közvetlen kintről
gyermekmosdó nyílik.
Óvodánk - bölcsődénk tálalókonyhával rendelkezik, mely megfelel az HACCP rendszerben
foglaltaknak. A csoportszobába tálaló kocsin érkezik az étel.
A bölcsőde játékkészlete megfelel az egészségügyi és pedagógiai szempontoknak. Az
alapjátékok kívül biztosítottak a manipulációs, konstruáló utánzó és szerepjátékok eszközei a
11. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet: Jegyzék a bölcsődei ellátás eszközeiről
és felszereléséről előírás szerint.
Mindezek mellett több játékok kaptunk magánszemélyektől, Németh József atyától, a
Kéthelyért Egyesülettől új szőnyegeket.
Óvodai nevelés:
2018 -2019-es nevelési évben az óvoda :
Kiscsoport
27fő

Középső csoport
23fő

Nagycsoport
28fő

Összesen: 78fő
2019-2020-as nevelés év
Kiscsoport
21fő+2

Középső csoport
26fő

Nagycsoport
27fő

Fejkvótás gyermekek száma előreláthatólag:76fő
Iskolába beiratkozott gyermekek létszáma:16fő
Óvodába beiratkozott gyermekek száma: 12+ 2fő
Az idei nevelési évet három korszerinti elosztású csoporttal: Kiscsoport, Középső csoport és
Nagycsoporttal indítjuk.
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A csoportokhoz és a gyermeklétszámhoz a személyi és tárgyi feltételek megfelelőek, a sikeres
pedagógiai munka megvalósítására elkötelezettek vagyunk, a fejleszthető területeinket
megkeressük, a fejlődés megvalósulása érdekében folyamatosan dolgozunk.
Továbbra is szoros kapcsolatot tartunk a Szülői Szervezettel, illetve a Kéthelyi Egyesületekkel,
Szervezetekkel.
Személyi feltételek:
7 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 1 takarító. Az óvodapedagógusok közül
hárman fizetés nélküli szabadságon vannak, GYED igénybevételével. Őket, gyakorlott
szakképzett munkatársakkal helyettesítjük.
Óvodapedagógusok közül jelenleg 3fő Pedagógus I., 3fő Pedagógus II., és 1fő
Mesterpedagógus besorolású.
A Budapesti Műszaki Egyetemen Mestervezető másoddiplomás képzésem sikeresen lezárult, a
Kaposvári Egyetemen Közoktatási vezető szakvizsgás megkezdett képzését az idén a két
kolléganő folytatja. Módszertani képzésekre a nevelőtestület több tagjának is lehetősége lesz, a
beiskolázási terv szerint. Kiemelt szempont, hogy a távollévők helyettesítése megoldható
legyen.
Tárgyi feltételek:
Csoportszobák eddig is családiasak, barátságosak és esztétikusak voltak, a csoportban dolgozók
egyéni arculatát tükrözték. A nyári szünetben egy csoportszoba festése megtörtént.
Udvari játékeszközök javításra szorulnak, ennek elvégzése a baleset megelőzés érdekében
fontos, jelenleg folyamatban van, szeptemberre elkészül. A játékok festése elmaradt, amit a
Szülői Szervezettel közösen tervezünk az ősz elején megvalósítani.
Pedagógiai munka
A nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megfelelő számban áll a pedagógusok
rendelkezésére óvodában. Sok képességfejlesztést elősegítő eszközzel rendelkezünk. Torna
felszereltségünk a Bozsik programban való részvételnek köszönhetően folyamatosan bővül.
Új játék, eszköz vásárlása előtt, mindig szempont, mely terület fejlesztésére van szükség.
Szakmai könyveket, folyóiratot kevesebbet rendelünk, az internetről sokkal több anyagokat
töltünk le, nagy örömömre egyre többen használják a hiteles forrásból szerzett anyagokat.
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Az idei nevelési évben is megvalósultak a már hagyománnyá vált tehetséggondozó
foglalkozások: ovi- aerobik, kézműves foglalkozás, néptánc, Bozsik foci.
A személyi és tárgyi feltételeink megvannak, ezért az idei tanévben is délutánonként folytatni
szeretnénk a közkedvelt foglalkozásokat.
A fejlesztő foglalkozásokat szükség szerint beépítjük az óvodai élet megszervezésének elvei
közé, egyéni fejlesztéseket az óvodapedagógusok is tartanak, de az utazó szakemberek
segítségére is szükségünk van.
Továbbra is szeretetteljes, befogadó óvodai légkörben biztosítjuk a gyermek életkori
sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének megfelelő fejlődését, melyben a gyermeket
megbecsülés, bizalom, szeretet övezi.
A 2019-2020-as nevelési évet megfelelő személyi, és tárgyi feltételekkel tudjuk indítani.
Nevelőtestületi évzáró és évnyitó értekezletünk 2019.08.30-án tartjuk az óvodában.
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