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Óvoda: 

Nevelési Programunk 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. Alapfeladatunk az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a 

gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 

keretében folyik. Az óvodánk fogadni tudja a két és féléves /hároméves gyermekeket egészen 

a tankötelezettség kezdetéig, és ellátjuk a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokat is. 

 Kiemelt feladataink voltak: 

1. A csoportokban kialakult jó gyakorlatok átadása, tudásmegosztás.  

2.  A nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretetet és a szülőföldhöz, 

családhoz kötődés erősítése.  

3. A gyermeki öntevékenység fejlesztése. Az önmagukért és a közösségért végzett 

tevékenységekben öntevékenyen, egymással együttműködve, vegyenek részt. Segítsék 

egymást, közösen szervezzék meg a tevékenységeiket. Kapjanak a felnőttektől felhatalmazást; 

minél többféle tevékenységbe legyenek bevonva, kapjanak lehetőséget minél több választásra, 

a tevékenységek változatos megvalósításra a folyamatos napirend során. 

4.  Az óvoda elismertségének növelése, nyitás a helyi társadalom felé. A falunkban szervezett, 

különféle rendezvényeken, családos programok szervezésével, a családok bevonásával. 

5.  Élményt nyújtó gyermekprogramok rendszeres szervezése minden csoportban.  

6. A belső továbbképzések, bemutatók, hospitálások adta lehetőségek kihasználása, a 

nevelőtestület pedagógiai szemléletének egységesítése. Tudásátadás, jó gyakorlatok 

kialakítása, ezek átadása, terjesztése.  

7.  Az óvoda külső és belső környezetének megújítása, esztétikumának növelése.  
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Az éves munkaterv elkészítése és megvalósítása a nevelőtestület bevonásával történt, a 

jogszabályi elvárásokhoz, az Óvodai nevelés országos alapprogramjához, valamint a 

Pedagógiai Programhoz igazodva, kiemelve intézményünk sajátos arculatát és helyi 

sajátosságait. A tervezés során külön figyelmet fordítottunk a stratégiai dokumentumok 

koherenciájára. A nevelési tervek megszövegezése során törekedtünk arra, hogy a csoport 

fejlettségének, összetételének megfelelő féléves nevelési tervek szülessenek, amelyek 

figyelemmel kísérik minden egyes gyermek fejlődését. Továbbá ezek a dokumentumok 

biztosítják az alapját a szülői tájékoztatásoknak is, amit félévente kötelező jelleggel 

megteszünk. 

Működési feltételek: 

Az óvoda férőhelye: 75fő 

 Óvodánk létszáma:75fő (+5fő, SNI besorolás miatt) 2019.dec. 31. 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma, Kéthely: 2fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, Kéthely: 5fő 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma, Somogyszentpál:2fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma Somogyszentpál: 4fő 

Más településről bejáró gyermekek 2019/2020 nevelési év: 12fő   

(Marcali:1fő, Balatonfenyves: 1fő, Somogyszentpál 10fő)  

Személyi feltételek: 

7 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 1 takarító.  

Az óvodapedagógusok közül ketten hosszabb szabadságon vannak ( Gyes-ről visszatérő, egy 

kolléganő márciustól, egy, májustól)  két kolléganő fizetés nélküli szabadságon van, GYED 

igénybevételével. A pedagógiai asszisztens GYED igénybevételével távol van helyettesítésére, 

a munkaügyi központ támogatásával alkalmazunk egy gyógypedagógiai asszisztensi 

végzettségű kollégát. Egy dajka nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejére is munkaügyi 

központ támogatásával alkalmazunk helyettesítőt.  
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Pedagógiai munka tervezése: 

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, a 

reggeli időpontban. 

A hátrányos helyzetű gyermekek és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma a 

tavalyihoz hasonló. 

Magas a beszédhibás, a magatartási- és tanulási nehézségekkel küzdő, részképesség zavarok 

miatt egyéni fejlesztést igénylő gyermekek száma.                                                                      

Logopédiai ellátás: 12fő, Fejlesztő foglalkozás 14fő. A statisztikai adatokon túl még két 

gyermek folyamatos megfigyelés alatt állt, a szakértői szakvélemény szerint egyértelműen nem 

lehetett diagnosztizálni a problémát. A gyógytestnevelést igénylők száma folyamatosan magas, 

de a problémájuk, nem súlyos, korai felismeréssel és fejlesztéssel korrigálható. Az idei évben 

a gyógy testnevelő csak heti egy órában tudott jönni, ezért egy csoportot tudott indítani. Főleg 

nagycsoportosok, de a középső csoportból is problémásokat védőnői javaslatra tudta fogadni. 

Gyógytestnevelésben részt vevő gyermekek száma, összesen: 17 fő 

Logopédiai foglalkozás, gyógypedagógiai ellátás és gyógytorna az intézménybe utazó 

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

Óvodapedagógusok feladata a tehetségcsírák felismerése, fejlesztése, nem elfeledve, hogy a  

tehetséges gyermek is elsősorban gyermek, ennek hangsúlyozása fontos a szülők felé.            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)  

Tehetséggondozó foglalkozások 2019-2020-ban 

 Kézműves  

Kedd 

Néptánc 

Szerda 

Aerobik 

Csütörtök 

Bozsik foci 

Péntek 

Összesen: 12fő 20fő 18fő 12fő 
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Bejáró gyermekek: Balatonújlakról, Somogyszentpálról, Marcaliból és Balatonfenyvesről 

járnak hozzánk gyerekek.  

 Balatonújlak Somogyszentpál Marcali Balatonfenyves 

Összesen: 4fő 10fő 1fő 1fő 

 

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

fejlődésének folyamatos nyomon követése, az óvodapedagógusok 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 

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. 

Minden nyáron az óvodapedagógusok az óvodánkba beiratkozott gyermekekhez, 

családlátogatást szerveznek, ez segíti a szülőkkel való beszoktatás szervezését, a gyermeknek, 

szülőknek egyaránt segítséget nyújt a bizalom kiépítésében. Szülői értekezleten az óvodát, a 

csoportot, a gyermekeket, a szülőket érintő legfontosabb témát, feladatot, problémákat 
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beszéljük meg, javaslatot adva a szülőknek az óvoda és a szülői ház nevelési elveinek 

összehangolására. 

Fogadóórákon biztosítottuk az egyéni problémák megbeszélését, tájékoztatás egyéni fejlődési 

ütem megbeszélését. 

Nyílt napokon a középső és a nagycsoportban szülők betekintést nyerhetnek az óvoda 

mindennapi életébe, a kiscsoportosokkal videó felvételt készítettünk, amit csak a szülői 

értekezlet napján lehetett megnézni. (január-február) 

Értéket közvetítő hagyományainkat megtartjuk, ápoljuk, őrizzük. 

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, ezáltal ők is aktívabbak lettek. 

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. 

Kiemelten fontosnak tartjuk a másság elfogadását és elfogadtatásában az óvoda dolgozóinak 

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

Az idei nevelési évet már az elfogadott, a dolgozók által aláírt etikai kódexben leírtak szerint 

kezdtük! 

Pedagógiai tervező munka irányítása:  

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

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

szülői értekezleten.                                                                                                                                                                      

Napi munkánk tervezése, szervezése napirendünk szerint történik 

A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai életrendjét, 

időbeosztását. A hetirend és napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermek számára a 

nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet megteremtését.  
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Az egészséges életritmus, a megszokott tevékenységek sorrendje erősítik a gyermek 

biztonságérzetét, és segítik az „időben” való tájékozódását. A folyamatosságot, a 

rendszerességet és a nyugalmat segíti elő a napirend és a hetirend, a megfelelő időtartamú 

párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A napirend 

igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint 

tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A tevékenységek közötti harmonikus arányok 

kialakításánál szem előtt tartjuk a játék kitüntetett szerepét. Az óvodai élet megszervezésében 

a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, 

építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a 

gondozást végző munkatársakkal. 

A tevékenységi formák szervezése a testnevelés kivételével lehet kötött vagy kötetlen.  

Kötetlen mindennapi tevékenységek: Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játékok, Rajzolás, 

mintázás, kézi munka, Mozgásos játékok.                                                                                        

Kötetlen vagy kötött szervezett tevékenységek: (mikro csoportos, csoportos, 5-35 percig 

terjedő) Ének, zene, énekes játék, gyermektánc, Külső világ tevékeny megismerése, 

(matematikai tartalmú tapasztalatok)Verselés, mesélés, Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

Kötelező tevékenységek: Mozgás, Mindennapos mozgás  

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 

mentális gondozás hangsúlyozását a gyermekvédelmi munka erősítésével, szükség esetén 

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

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

faliújságra. Kicsinyített nyomtatásban kiküldtük minden gyermek szüleinek. 
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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, a 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 

Technikai dolgozók feladatai, azok konkretizálása 



9 
 

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: 

• Vezetői továbbképzés ( 2 fő részvételével) 

 

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, a pályázatból, Alapítványi forrásból és  Szülői 

Szervezet által tervezett játékok megrendelése, telepítése folyamatban. 

Szabályzatok, dokumentumok 

Tűzoltó készülékek felülvizsgálatát, Rovar- és rágcsálóirtását elvégeztettük a megfelelő 

szakemberekkel. Játékok felülvizsgálata a telepítés után szükséges! 

Nyári munkálatok: 

- Óvodánk teljes körű mindenre kiterjedő nagytakarítása, fertőtlenítése megtörtént. 

 

Óvodánk feladat-ellátási köre a bölcsődei ellátással kiegészült. 

Bölcsőde  

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által építettet bölcsőde a következő 

2019/2020. nevelési évtől megkezdte működését.  Az intézmény fenntartója a Kéthelyi Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás, melynek tagjai a Balatonújlak és Kéthely Község 
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Önkormányzata. A bölcsődébe ebből kifolyólag Kéthely és Balatonújlak községek területéről 

a bölcsődét igénylő gyermekek felvételét, a létszámhatárig biztosítja. 

Feladata: A családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek gondozása, és nevelése, harmonikus 

testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. 

A bölcsőde 12 férőhellyel működik. Már a télen egy kisgyermek, költözés miatt, egy pedig a 

szülői felügyelet megvonása miatt került el az intézményből.  A megüresedett férőhelyet rövid 

időn belül feltöltöttük, így a maximális létszámmal üzemeltünk. 2020.Március 16-tól, a 

törvényi előírásokat figyelembe véve a vészhelyzet miatt a bölcsőde bezárt, de a Polgármester 

Úrral egyeztetve, a szülők igénye alapján napi felügyeletet ellátott.  

A kisgyermekek, a szülők és saját egészségünk védelme érdekében szigorúan betartottuk, 

betartattuk a közegészségügyi szabályokat. 

Létszámok, hónapokra lebontva     

                            Kéthely és 

                            B.újlak       B.máriaf.      B.berény B.keresztúr B.Szentgyörgy Összesen Fizetős      

Szeptember 

hó 

6 fő 1 fő  1 fő 1 fő 9 fő 1 fő 

Október hó 8 fő 1 fő  1 fő 1 fő 11 fő 2 fő 

November hó 9 fő 1 fő  1 fő - 1 fő 12 fő 2 fő 

December hó 9 fő 1 fő 1 fő - 1 fő 12 fő 2 fő 

Január hó 10 fő - 1 fő - 1 fő 12 fő 2 fő 

Február hó 10 fő - 1 fő - 1 fő 12 fő 2 fő 

Március hó 10 fő - 1 fő - 1 fő 12 fő 1 fő 

Április hó 10 fő - 1fő - 1 fő 12 fő 1 fő 

Május hó 10fő - 1fő - 1 fő 12fő 1 fő 

Június hó 10 fő - 1 fő - 1 fő 12fő 1 fő 

Július hó 10 fő - 1 fő - 1 fő 12 fő 1 fő 

Augusztus hó 10 fő - 1 fő - 1 fő 12 fő 1 fő 
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Személyi és tárgyi feltételek 

Egy csoportban két kisgyermeknevelő látja el a gyermekeket. A munkájukat 1 fő bölcsődei 

dajka segíti. A bölcsődei dolgozók létszám, és szakképzettség, a 15/1998. (IV. 30.) NM. 

rendeletben foglalt előírásoknak megfelel.  

Tárgyi feltételek az ellátás biztosításához megfelelőek. 

A gyermekek étkezéséről vásárolt étkeztetés formájában gondoskodunk. Az önkormányzat 

konyháját az Atroplusz Szolgáltatási és Közétkeztetési Kft. működteti, a bölcsődei étrend és az 

ételek minősége a korcsoport előírásának megfelelő. 

A játékkészlet egészségügyi és pedagógiai szempontoknak és a gondozott gyerekek korának, 

fejlettségének megfelelő. Az udvari játékok fejlesztése pályázati forrásból finanszírozható, ami 

jelenleg folyamatban van. 

A bölcsődei só szobát, a bölcsődéseken kívül az óvodások is használhatják kiscsoportos keretek 

között.  

A 2019-2020-as nevelési évet jól felszerelt, balesetmentes, szeretetteljes óvodai és bölcsődei 

légkört megteremtve tudtuk indítani. 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. 

Március elejéig a tervezett feladatokat, célkitűzéseket sikerült megvalósítani, 

március közepétől sajnálatos módon terveink megvalósulásán már nem tudtunk 

a hagyományos módon dolgozni! 

A jelenleg is fennálló járvány veszély - a COVID-19 Koronavírus megjelenése meglehetősen 

különös helyzetet és számos azonnali intézkedést sürgető kérdést vetett fel.  

Bölcsőde és Óvoda közös intézkedési tervek 

Intézményünkben március elején történt intézkedések: 

Preventív intézkedések – még a vírus hazai megjelenésének korai szakaszában. 

Kockázatfelmérés - tájékoztatás - védőintézkedések  a vírus terjedésének hallatán felvettem a 

kapcsolatot az intézmény orvosával, a járványügyi hivatallal, elolvastam az OH és az EMMI 
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javaslatait, ajánlásait  tájékoztatást tartottam  a dolgozók körében a vírus lehetséges tüneteiről, 

lappangási idejéről, terjedésének és elkerülésének lehetséges módjairól. 

➢ Beszerzésre és kihelyezésre kerültek az előírásnak megfelelő fertőtlenítő szerek. 

Fokozott fertőtlenítési protokoll került bevezetésre.  

➢ Intézkedési terv készült az izolációról, megtörtént azoknak a kollégáknak a kivonása a 

munkából, akiknek hozzátartozója koronavírussal fertőzött területről tért haza. 

➢ Helyettesítési terv került kidolgozásra 

➢ Tájékoztató rendszer megerősítése óvoda bejáratainál figyelemfelhívó plakátok 

elhelyezésére került sor 

➢ Minden szülő írásban, egyénileg is kapott tájékoztatást a vírus lehetséges tüneteiről, 

lappangási idejéről, terjedésének és elkerülésének lehetséges módjairól   

➢ Külön fertőtlenítőszerek kerültek kihelyezésre a csoportokban és a hozzájuk tartozó 

kiszolgáló helyiségekben   

➢ Óvodás gyermekeinknek napi egészségperceket tartottunk – az alapos és helyes 

kézmosás technikájának megtanításával! 

 

Rendkívüli intézkedések – a vírus hazai megjelenését követően Március 14-én a fenntartó 

jogkörébe helyezték az óvodák bezárásának jogát, polgármesterünk 15-én közzétette 

nyilatkozatot, mely szerint az óvoda és bölcsőde határozatlan időre bezár, csak ügyeleti 

jelleggel tart nyitva. Ennek hatására azonnali hatályú intézkedéseket megtétele vált 

szükségessé:   

• Rendkívüli értekezlet összehívása az összes dolgozó tekintetében, kivéve a karanténban 

lévőket Március 15-én, vasárnap 

• Az ügyeleti rend kidolgozása – munkabeosztások elkészítése (óvodai munka – 

távmunka – szabadság beosztása)   

• Az épület fertőtlenítésének – magának a munka menetének a kidolgozása 

• Védőfelszerelések (maszkok, kesztyűk) és vegyszerek, fertőtlenítők újbóli beszerzése 

• Szülők értesítése a rendkívüli helyzetről  szülők tájékoztatás az intézmény bezárásáról 

telefonon – még már, 15-én 

• Szükséges teendők és az ügyeleti rend ismertetése  intézményi Facebook oldal 

létrehozása a szülők folyamatos tájékoztatása érdekében 
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• Óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők munkájának koordinálása az otthoni 

munkavégzés/a távmunka szabályainak, rendjének ismertetése, a beszámolási 

kötelezettség ismertetése 

• Ügyeleti munkarend ismertetése, kapcsolattartás rendjének ismertetése 

• Ellenőrzési rend kidolgozása az óvodapedagógusok szakmai munkájának tekintetében 

• Fertőtlenítési teendők elvégzése a dajkák és a takarító tekintetében. 

 

Óvodánk ügyeleti jelleggel tartott nyitva, az óvónők felváltva adtak ügyeletet, azoknak a 

kisgyermekeknek, akiknél nem megoldható az otthoni felügyelet.  

Elrendelt feladatok: 

➢ Aki nem az oviban dolgozik, az otthonról távmunkát végez, vagy szabadságon van. 

➢ A vezető a teljes nyitva tartás idején az óvodában tartózkodik.  

Az érdeklődőkkel, a szülőkkel a zárt Facebook csoporton túl, telefonon, e-mail-ben 

tartja a kapcsolatot.  

➢ Az óvodai Facebook zárt csoportba, az óvó néniken kívül a Pedagógiai Szakszolgálat 

segítő szakemberei – logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógy testnevelő és pszichológus 

is töltenek fel anyagokat a gyerekeknek.  

➢ Az óvoda teljes körű fertőtlenítésén túl, egy gondozónőnk szájmaszkok készítésében is 

segédkezik – az intézmény dolgozóinak, a szociális otthon lakóinak és dolgozóinak, 

polgármesteri hivatal dolgozóinak. 

 

Összegezve: Ebben a helyzetben, amire azt gondolom, ma Magyarországon senki nem volt és 

talán még ma sincs, felkészülve – egy vezetőnek nagyon fontos feladata, hogy racionálisan 

gondolkodva, higgadtan álljon intézménye élén, hogy gyors és határozott döntéseket tudjon 

hozni. Nem gondolom, hogy a munkáltatótól elvárható lenne a Koronavírus járványügyi 

kezelése, és a vezetőnek nem kell járványügyi szakembernek lennie, de kötelessége a szükséges 

védőintézkedések, a megfelelő tájékoztatás megtétele és a munkavállalók és a gyermekek 

egészségének elsődleges védelme.  

Vezetői feladataim átfogalmazása 2020.március 15-től: 

Fontos, hogy hiteles forrásokból, naprakészen informált legyek az eseményekkel kapcsolatban, 

s ezeket az információkat tudjam összeszedetten, nyugodtan kezelni. Ez lehet az alapja annak, 
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hogy a rendelkezésre álló ismereteket helyesen értelmezzem, és képes legyek megfelelő 

hatékonysággal továbbadni az intézmény dolgozóinak és a szülőknek egyaránt.   

Fontos, hogy kik, mikor, milyen tevékenységeket – milyen módon végeznek, s hogy kik a 

felelősök. 

Fontos, a részfeladatokat leosztani a megfelelő embereknek és legyen összehangolt a 

beszámoltatási rendszer is. A kapott visszajelzéseket helyes értelmezése, hogy újabb 

alternatívákat lehessen kidolgozni a megfelelő döntések meghozatalára.  

Fontos az ellenőrzés – a visszajelzés, az eredmények összevetése a célokkal, hogy a kiadott 

feladatok, utasítások elvégzése megtörtént. Az ellenőrzés megbízhatóságot, rendet és stabilitást 

jelent.  

Fontos egy gyors és hatékony információs lánc kialakítása, de ügyelni kell, hogy a 

kommunikáció legyen egyértelmű, kimért és megfontolt, mindenki számára érthető és 

határozott. Ebben a nehéz helyzetben, amikor mindenki egy kicsit túlfeszített és ideges, 

higgadtnak és határozottnak kell maradni. 

A fontos dolgok megfogalmazása, betartása, betartatása jelentheti, hogy a munkatársak, az 

alkalmazotti közösség, viselkedése minden tekintetben példa értékű legyen. A szülők hiteles 

tájékoztatása, - a vészhelyzetben óvodába, bölcsődébe járó gyermekek testi egészségének 

védelme - biztosított legyen és a lelki egészsége a lehető legkevesebb mértékben sérüljön. 

Bölcsődénkben és Óvodánkban az újraindítás után a megszokott módon folyt a csoportokban a 

kialakított belső rend, változás csupán a fokozott fertőtlenítés és a Közegészségügyi 

Járványügyi szabályok betartása okozott. A szülők nagytöbbsége higgadtan, de mindenki 

fegyelmezetten betartotta az egészség védelmében hozott szabályokat óvodában és a 

bölcsődében!  

Óvodai és bölcsődei szülőkkel évvégére tervezett programokat lemondtuk, (közös kirándulás, 

sportnap, gyermeknapi program), de intézményen belül a gyermeknapot a kicsik nagy örömére 

megtartottuk. A nagycsoportosok Ballagási ünnepélyét a tervezett időpontban sikerült 

megtartanunk.  

Hálás vagyok intézményünk minden dolgozójának a problémák megoldásához nyújtott pozitív 

hozzáállásáért, objektív módon történő kezeléséhez! 
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Köszönöm fenntartónknak, Polgármester Úrnak a segítségét, bizalmát! 

Az előttünk álló nevelési évet kevesebb programokkal, szülőkkel közösen tervezett 

tevékenységek szervezése nélkül, de a gyerekek testi, lelki, értelmi fejlődéséhez szükséges 

feladatok, tevékenységek, játékok tervezésével indítjuk. 

Sok tapasztalatot szereztünk és sokat tanultunk a mögöttünk hagyott nevelési évben, bízom 

benn, hogy elég lesz az előttünk álló nevelési év problémáinak megoldásához. 

A fenti tartalommal, kérem a Képviselőtestületet beszámolóm elfogadására! 

 Kéthely, 2020.09.13.                                                               

                                                                                                     Szűcs Judit Magdolna sk. 

                                                                                                            intézményvezető 

                                                                                  

 


