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1. Az alapító Okiratban megfogalmazottak szerint működött az Intézményünk a 2013-2014-es
nevelési évben.
2. Az óvodák feltöltöttsége szeptemberben:
Szigligeti Utcai Óvodában 139 gyermek kezdte meg az óvodát, ez 77%-os feltöltöttséget jelent; a
Kazinczy-lakótelepi Óvodában szintén 139 gyermek kezdte meg az óvodát, ez 70%-os
feltöltöttséget mutat, összesen a két óvodából 278 kisgyermek részvételével 73%-os volt az
óvodánk
feltöltöttsége.
A feltöltöttség alakulása májusra:
A Szigligeti Utcai óvodában összesen 151 fő kisgyermek járt óvodába, ez a feltöltöttség
viszonylatában 84%, mely átlagosan 25 gyermeket jelent csoportonként, a Kazinczy-lakótelepi
Óvodában május hónapban 144 fő kisgyermek volt regisztrálva, ez 72%-os feltöltöttségnek felel
meg.
Összóvodai szinten május hónapban az óvoda feltöltöttsége 78%-os volt.
Az óvodánkból év közben 17 kisgyermek távozott el.
Az okok között szerepelt: 7 esetben városon belüli költözködés, 2 esetben más településre történő
elköltözés, 8 esetben másik városi óvodákba történő átjelentkezés.
3. A humán erőforrás elemzése
Örvendetes, hogy 2014. január hónapban mindkét óvodában vezető helyettesek - Bakó Bernadett
és Nagy Gézáné - segítik az óvodavezető munkáját.
A törvényi elvárásoknak és a létszámengedélynek megfelelően alakult az óvodában dolgozó
felnőttek létszáma. A kívánalmaknak megfelelően tudtuk megoldani a pedagógus és a pedagógiai
munkát segítő alkalmazottak foglalkoztatását, létszámának alakulását, munkakörökbe történő
besorolását.
Az uszodagépész alkalmazására nem volt lehetőségünk, ezért Bajczer Pál munkaviszonya
megszűnt az óvodánkkal.
Az úszásoktatónk Szűts Szilvia alkalmazására sor került a nevelési év elején, de az uszoda
szerkezeti állapotának szakértői felmérése után az úszásoktatásra nem volt lehetősége, az uszoda
átmenetileg bezárásra került. Szilvia sokszínűségét megmutatva ezután a titkári feladatokat látta
el június közepéig. Ezúton is szeretném megköszönni munkáját! Távozásakor ezt a felelősségteljes
munkát Szilágyi Edit vette át.

Ebben a nevelési évben is megkezdhették megérdemelt pihenésüket a dolgozóink közül
néhányan:
 Lévai Ferencné
 Tóth Sándorné
 Abonyi Pálné dajkák.
Áldozatos és lelkiismeretes munkájukat megköszöntük egy-egy kis ünnepség formájában.
A megüresedett álláshelyükre – a szorgalmi időben – Tyukodi Gabriella és Fenyvesi Zsuzsanna
kerültek.
Az új dajka nénik megfelelő szorgalommal és gyermekszeretettel látják el feladatukat. Az
óvodapedagógusok közül a Kazinczy-lakótelepi Óvodában Urbancsokné Váradi Ildikó
megüresedett helyére Tokainé Kiss Zita került alkalmazásra.
A Kazinczy-lakótelepi Óvodában udvaros feladatot ellátó kollégánk Kócsi Sándor a Százszorszép
Művészeti Bázisóvodába került áthelyezésre. Üresen maradt álláshelyét Dézsi Zsolt tölti be.
A Szigligeti Utcai Óvodában Bursánné Dénes Klára óvodapedagógus helyére Egri Kinga
alkalmazására került sor.
A GYES-en lévő kolléganők helyére lépő Balogh Krisztina és Sicz Alexandra beilleszkedése és
szorgalma lehetővé teszi további alkalmazásukat.
A fent említett óvodapedagógusok Egri Kinga, Balogh Krisztina és Sicz Alexandra, valamint Királyné
Egri Mónika gyakornokként végezték feladataikat ebben a nevelési évben. Külön kiemelném
Királyné Egri Mónika eredményes komplex záróvizsga foglalkozását.
Ezúton szeretném megemlíteni a gyakornok óvodapedagógusokat felkészítő mentor óvónők –
Rotyisné Dehelán Ildikó, Fekete-Szabó Róbertné, Szatmáriné Balogh Éva és Varga Lászlóné –
tevékenységét.
Az óvodapedagógusok közül a nyár folyamán eltávoznak: Gedai Éva, Baranyai Erzsébet és
Kovácsné Pocsaji Dóra. A munkaviszonyuk lezárásával összefüggő munkáltatói feladatok
folyamatban vannak.
Befogadó közösségünk ebben a nevelési évben is szívesen vette a külső szervezetekből,
közösségekből érkező segítséget. Fogadtuk és a nyár folyamán is fogadjuk a közösségi szolgálatot
teljesítő fiatalokat. A gyermekek örömmel s felszabadultan játszanak velük, elfogadják
közeledésüket, segítségüket.
Hosszabb hiányzások esetén betegség-táppénz idejére a vezető helyettesek koordináló
tevékenységének köszönhetően a belső erők átcsoportosításával történtek. A gyermekek állandó
óvodapedagógiai felügyelete megoldott volt, melynek megoldása törvényi kötelezettségünk.
4. A nevelőmunka értékelése
Kiemelt nevelési feladataink ebben az évben a gyermekek egyéni képességek szerinti folyamatos
fejlesztése minden csoportban megvalósult.

A gyermekekről az óvodapedagógusok Egyedi Fejlődési Naplót vezettek. A Fejlesztési Terveknek
megfelelően történt a gyermekek egyéni képesség szerinti fejlesztése.
Az óvodavezető ellenőrzése során feltárt hiányosságok pótlásra, illetve kiegészítésre kerültek.
A szülők tájékoztatása az ütemezésnek megfelelően február, illetve június hónapban megtörtént a
fogadó órák alkalmával.
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált formában történő fejlesztése szintén megvalósult a
csoportokban.
A Pedagógiai Szakszolgálati Intézménnyel - a kezdeti nehézségek és bizonytalanságok ellenére –
folyamatos kapcsolatban voltunk, a gyermekek fejlesztését a város több helyszínén végezték a
szakemberek, a gyermekek szállítását és kíséretét - a szülőket mentesítve – az óvoda személyzete
látta el. Külön kiemelném Fodor Renáta, Szűts Szilvia valamint Péliné Krista Erika
felelősségteljesen végzett tevékenységét.
A kapcsolatteremtés egész évben megfelelően működött a fejlesztő szakemberekkel telefonon,
illetve üzenet formájában. Megköszönjük Nagy Anita gyógypedagógus tájékoztató tevékenységét,
aki segítségünkre volt a gyermekek iskolakezdésével kapcsolatos szülői tájékoztató értekezlet
megtartásában.
Az év végi értékeléseket, fejlesztési eredményeket folyamatosan eljuttattuk az érintett csoportok
óvodapedagógusainak további felhasználásra.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult
gyermekek ellátása a csoportokban történt, a szakvéleményben foglaltaknak megfelelően.
Az egészséges életmódra nevelés területén a gyermekek napi levegőztetése megvalósult. A
gyermekek a Kazinczy-lakótelepi Óvodában októbertől heti két alkalommal játékos
mozgásfejlesztésben, játékos tornafoglalkozáson vettek részt. A foglalkozásokat Szamosiné
Dorner Katalin vezette. Az érdeklődés nagy volt, az Őzike, Maci, Nyuszi csoportból 24 fő, a Mókus
és Méhecske csoportból 22 gyermek vett részt. Katika lelkesedése és szakmaisága mintaszerű és
követendő példa minden óvodapedagógus számára.
Az uszoda lehetőségeit sajnos nem tudtuk kihasználni (szakértői vélemény). Helyette – vezetői
utasításra - a Szigligeti Utcai Óvodában is megtartotta minden csoport a második
tornafoglalkozását kihasználva a tornaterem adta lehetőségeket. Fontos kihasználni az udvar adta
lehetőségeket is a sokoldalú és változatos mozgáslehetőségek biztosítására. Még több
játéklehetőséget szükséges felkínálni a gyermekeknek – pl. mozgásos játékok, amelyek elősegítik a
gyermekek testi fejlődését és edzettségüket is fokozza.
A szlovák nemzetiségi nyelv iránti fenntartása a Maci csoportban szintén megvalósult. A csoport
ízelítőt adott a tudásából a „nyílt napon” az érdeklődő Szülők számára.
A tehetséggondozásban kiemelkedő volt az előző évekhez hasonlóan a gyermekek vizuális
nevelésének felkarolása. A „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” városi gyermekrajz
pályázatán díjazottak lettek: Sólyom Viktória (Csaba Televízió különdíját kapta), Frankó Panka
(Békés Megyei Kormányhivatal különdíjával jutalmazták). Kiállításra került Vas Enikő, Medve Cintia
és Krizsán Krisztina Bíborka munkája. A megyei megmérettetésen Szabó Krisztina Tímea különdíjat
kapott. Gratulálunk a felkészítő pedagógusoknak!
A Kazinczy-lakótelepi Óvoda Mókus csoportja ügyesen szerepelt a rajzkiállítás nyitó rendezvényén.
Köszönjük a felkészítő munkáját Csiernikné Rózsa Ibolyának és Rózsáné Kovács Mártának!
A csoportok rendszeresen tartottak gyümölcs- és zöldségnapokat, melynek hatására a gyermekek
szívesen elfogadták az egészséges táplálékot.

A belső ellenőrzéseink a tervezett ütemezés alapján történt. A dokumentáció vezetésében a
teljességre és a határidők betartására szükséges törekedni. A megállapításokat a „Feljegyzések”
tartalmazzák, melyek a csoportnaplókban is rögzítésre kerültek. Az óvoda tisztaságának
ellenőrzésére, a gyermekek étkeztetésének ellenőrzésére még aktívabb közreműködésre kérem a
vezető helyettes kolléganőket.
5. Nevelés nélküli munkanapok
Intézményünk 4 nevelés nélküli munkanapot vett igénybe.
Ezeket az előzetes ütemezésünknek megfelelően megtartottuk.
Októberben Villányi Györgyné Jutka Brunszvik Teréz díjas óvodapedagógus a törvényi
változásokról, ahhoz kapcsolódóan a dokumentumok vezetéséről tartott tájékoztatót
(Csoportnaló,
Gyermekek
Egyéni
Fejlődési
Naplója,
…)
Több gyakorlati tanácsot és példákat hallhattunk az előadótól, melyet beépíthettünk szakmai
munkánkba. A nap végén Dr. Becsei Józsefné az Ypszilon Pedagógiai Intézetben végzett munkáról
és néhány óvodát érintő törvényi változásról beszélt.
Novemberben Csapatépítő Szakmai Napot tartottunk az Advent jegyében. Újj Éva vezetésével az
intézményünk összes dolgozója kézműves foglalkozás keretében adventi koszorút, ajtó-és asztali
díszt, karácsonyi dekorációt barkácsolhatott magának saját ízlése szerint. Ezt a napot egy közös
reggelivel kezdtük. A jó hangulatot és a szép munkákat fényképeken örökítettük meg.
Januárban Nyíri Sándor iskolapszichológus, tanácsadó szakpszichológus a mindennapjainkban
előforduló problémás helyzetek (agresszió, dühkitörés,…) az óvodapedagógus – szülő – gyermek
együttműködése, a problémák okainak feltárása és kezelése témában tartott előadást. A kötetlen
beszélgetés során az aktívan közreműködő óvodapedagógusok kérdéseikre választ kaptak minden
esetben a szakembertől.
Júniusban Tanévzáró értekezletet tartottunk az ütemezésnek megfelelően, ahol a nevelési évet,
annak eredményeit foglaltuk össze, illetve az előttünk álló feladatokat beszéltük meg.
6. Az óvodapedagógusok megbízatásaihoz kapcsolódó feladatok értékelése
A gyermekvédelmi munka minden óvodapedagógus feladata az óvodákban.
A gyermekek mindenekfelett álló érdeke, az egyenlő bánásmód érvényesítése a
mindennapjainkban tükröződik.
A Kazinczy-lakótelepi Óvodában Királyné Egri Mónika, a Szigligeti Utcai Óvodában Kovácsné
Pocsaji Dóra koordinálja a gyermekvédelmi tevékenységet.
Figyelik a gyermekek hiányzását, a hátrányos helyzetű gyermekekre, családokra fokozottan
odafigyelnek. Arra törekednek, hogy a rászoruló gyermekek kapják meg a pedagógiai, szociális és
más szükséges támogatást a hátrányaik csökkentéséhez.
Kapcsolatot tartanak a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, szükség esetén a Gyámhivatal
döntését
véleményezéssel
segítik.
Eredményesen
együttműködnek
a
csoportok
óvodapedagógusaival, melynek fontosságát kiemelik beszámolójukban.
Az óvodánkban működő Kreatív – Báb munkaközösség és a hozzá köthető programok
elősegítették integrációs törekvéseink megvalósítását.

A Kreatív - Báb munkaközösség aktívan működött ebben a nevelési évben is.
A munkaközösséget Baranyai Erzsébet vezette, a munkaközösség munkájába a Kazinczy-lakótelepi
Óvodában minden óvodapedagógus bekapcsolódott. A munkájukat, a programok megvalósulását
sikeres pályázatokkal valósíthattuk meg.
Idézet a Beszámolóból.
A programok magas részvételi aránnyal valósultak meg. A kitűzött cél megvalósult, hiszen: sok
család részesült a közösséget és szemléletet formáló igényes rendezvényekből.
A szép hagyomány ápolása a későbbiekben is feladatunk lesz. (Beszámolók mellékelve.)
7. Kapcsolat a szülői szervezet képviselőivel
Partnerkapcsolataink elősegítik a szakmai céljaink megvalósulását. A szülők többsége látja jó
irányú törekvésinket, gyermekszeretetünket, elhivatottságunkat, ezért nagy többségük támogató
magatartást mutatott. A SZM megbeszélések rendszeresen (októberben, januárban, áprilisban)
lezajlottak a csoport szülői értekezleteket megelőzően.
Júniusban az új szülők tájékoztató értekezlete valósult meg mindkét óvodában.
A Szülői Szervezet tagjai aktív segítői voltak a rendezvényeink lebonyolításában is, többek között:
őszi kavalkád, Szent Mihály nap, Szent György nap, családi napok.
Ezek a rendezvények elismerést és aktivitást váltottak ki a szülőkből, akik eredményesen
segítették a rendezvények lebonyolítását.
Rendkívül sikeres közös rendezvények lebonyolítására került sor, melyek közül kiemelkedő az
óvodánként megrendezett majális, illetve juniális rendezvény. A kitűzött célok- Sziglieti Utcai
Óvodában többek között játékeszközök vásárlása a nyári udvari élet gazdagításához, a Kazinczylakótelepi Óvodában – télapó csomagok biztosítása minden kisgyermek számára – megérintették
a szülőket.
Mindkét rendezvényen nagy volt az érdeklődés. A gazdag programkínálathoz a szülők
szervezőmunkája is hozzájárult.
A Szigligeti Utcai Óvodában többek között Jimmy bohóc bábelőadása szerzett kellemes
pillanatokat az egybegyűlteknek, ezen kívül szerencsekerék forgatás, zsákbamacska, arcfestés,
póniló és lámasimogatás, kutya bemutató, veteránmotoros bemutató, rendőrautó, tűzoltóautó
hívogatták a gyermekeket.
A Kazinczy-lakótelepi Óvodában a Méhecske csoport táncbemutatója, a Gulyás Miklós tánccsoport
bemutatója, Paksi bohóc hajtogatott lufival ajándékozta meg a gyermekeket, csilámfestés,
ügyességi játékok, zsacskóbáb készítés, célbadobás és akadálypálya, horgászás, ugrálóvár és sok
finomság.
A rendezvények tiszta bevétele várakozáson felüli lett: a Szigligeti Óvodában 106 470 Ft, a
Kazinczy Óvodában 259 750 Ft.
Az új programok sokszínűsége várakozáson felüli bevételt eredményezett mindkét óvodában.
Mindkét óvdában nyílt napot tartottunk az új szülők számára. A Szigligeti Utcai Óvodában április
10-én, a Kazinczy-lakótelepi Óvodában egy héttel később. A szülők és dolgozók aktivitásának
eredményeképpen mindkét óvodában szép számmal megjelentek az érdeklődő szülők. Az
óvodapedagógusok és dolgozók lelkes készülődése, kedvessége meghozta az eredményét, az
érdeklődők közül szinte minden kisgyermeket beírattak az óvodánkba.
A Munkatervünkben előre tervezett bálak elmaradtak a csekély érdeklődés miatt.

8. Költségvetési gazdálkodás eredményessége
Eredményes gazdálkodásunkat mutatja, hogy év végén Erzsébet utalványokkal egészítettük ki
minden dolgozó fizetését.
A gazdálkodásunk a GESZ munkatársaival való együttműködéssel valósul meg a mindenkori anyagi
lehetőségeink függvényében.
A tisztítószerek, a gyermekek egészségügyi felszerelése egész éven rendelkezésre állt az átgondolt
költségvetési gazdálkodás során.
Nagyobb értékű vásárlásra is sor került, amikor elromlott a Szigligeti Utcai Óvodában mindkét
mosógép.
A kötelező felszerelés és eszközjegyzékben foglaltaknak megfelelően beszerzésre kerültek a még
hiányzó eszközök és tárgyak: száraz ruha tárolók, szárítók, porszívó, vasaló, vasalóállvány, hűtő.
Az udvari játékeszközeink karbantartása, folyamatos javítása az udvaros kollégák feladata.
Munkájukat közhasznú dolgozók segítik.
Az udvari játékeszközeink közül a Szigligeti Utcai Óvodában elbontásra kerültek a balesetveszélyes
babaházak, a mászókák javítása, festése a nyári karbantartási összegből valósulhat meg.
A Kazinczy-lakótelepi Óvodában a babaházak biztonságossá tétele kezdődött el – gumitégla
aljzattal, illetve a korhadt deszkák cseréjével.
Mindkét óvodánkban a gyermekek egészségvédelme érdekében - szükség szerint napernyők,
pavilonok kerültek elhelyezésre.
Megtörtént mindkét óvodában a friss homok hozatala költségvetést kímélő megoldással. A
Szigligeti Utcai Óvodában képviselői segítséggel, a Kazinczy-lakótelepi Óvodában szülői
segítséggel.
A gyermekek hűsítésére párakapukat állítottunk fel mindkét óvodában.
A játékeszközök gyarapításával és gyermekeknek való felhasználásával tartalmasabb
játéktevékenységre nyílik lehetőség.
9. Az átfogó gazdasági ellenőrzés tapasztalatait az Ellenőrzési Jelentés tartalmazza.
A gyermekélelmezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellenőrzési tapasztalatokat a Jelentés
tartalmazza.
A vizsgálat 2011.július 1. - 2013. szeptember 31. időszakra terjedt ki.
Az Intézkedési Terv elkészült a Jelentésben megfogalmazott javaslatok vonatkozásában.
(Az Intézkedési Tervek felsorolásra kerülnek.)
A vizsgálat az ütemterv alapján megvalósult. A vizsgálatot Szamosfalviné Törőcsik Ibolya
közoktatási szakértő végezte. Az intézmény a Szakértő Asszony rendelkezésére bocsájtotta a
megfelelő dokumentumokat, illetve lehetőséget biztosított csoportlátogatásokra, interjúkra.
A törvényességi és szakmai ellenőrzés megállapításai jelenleg nem ismertek.
Van-e valakinek kérdése, kiegészíteni valója az elhangzottakkal kapcsolatban?
Tartalmát megismertétek, elfogadjátok-e a nevelési beszámolót a kiegészítő beszámolókkal együtt?
Köszönöm mindenkinek a gyermekekért végzett tevékenységét és munkáját!
Apáti-Nagy Gáborné
óvodavezető

