Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda
Óvodavezetői éves beszámoló
2014/2015. nevelési év

Készítette: Beghdadi Éva
óvodavezető helyettes
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1. Az intézmény működése az adott évben megfelel-e az Alapító Okiratban, a
Házirendben és az SZMSZ-ben szabályozottaknak? Az eltérések okai, esetleges
módosítási javaslatok.
A Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda 2014/2015. nevelési évben az Alapító
Okiratban, Házirendben és SZMSZ-ben szabályozottan, törvényesen működött.
Valamennyi dokumentumot a törvényi változásoknak megfelelően módosítottuk, és
elfogadásra, jóváhagyásra került.
2. A gyermeklétszám alakulása a nevelési év elején – végén. Átlagos csoportlétszám.
Szigligeti Utcai Óvoda
Csoport
Cica
Manó
Őzike
Pillangó
Nyuszi
Katica
Összesen:
Csoport
Cica
Manó
Őzike
Pillangó
Nyuszi
Katica
Összesen:

okt.1.
létszám
20
22
25
22
22
21
132

ebből
lány
11
10
11
15
9
9
65

SNI/3

SNI/2

BTM

0
0
0
0
0
0
0

4
1
1
1
0
1
8

0
0
1
1
1
1
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máj.1.
létszám
20
23
25
23
25
24
140

ebből
lány
11
10
12
14
9
9
65

SNI/3

SNI/2

BTM

0
0
0
0
0
0
0

4
2
1
1
1
1
10

0
0
1
1
1
1
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étkező
k okt.1.
20
22
25
22
22
21
132

ebből
lány
11
10
11
15
9
9
65

étkezők
máj.1.
20
23
25
23
25
24
140

ebből
lány
11
10
12
14
9
9
65

étkezők
okt.1.
22
15
17
22
22
18
21
137

ebből
lány
13
11
7
10
16
13
11
76

Kazinczy-lakótelepi Óvoda
Csoport
Nyuszi
Süni
Maci
Katica
Mókus
Pillangó
Méhecske
Összesen:

okt.1.
létszám
22
15
17
22
22
18
21
137

ebből
lány
13
11
7
10
16
13
11
76

SNI/3

SNI/2

BTM

0
0
0
0
0
1
0
1

1
0
0
2
1
1
0
5

1
1
0
1
2
0
2
7
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Csoport
Nyuszi
Süni
Maci
Katica
Mókus
Pillangó
Méhecske
Összesen:

máj.1.
létszám
26
24
19
22
22
19
25
157

ebből
lány
16
15
7
11
16
13
13
91

SNI/3

SNI/2

BTM

0
0
0
0
0
1
0
1

2
0
0
2
1
1
1
7

1
1
0
1
2
0
2
7

étkezők
máj.1.
26
24
19
22
22
19
25
157

ebből
lány
16
15
7
11
16
13
13
91

3. A humán erőforrás elemzése
3.1. Személyi feltételek: pedagógus és pedagógiai munkát segítő munkakörben
foglalkoztatottak létszámának alakulása:
2014/2015-ös nevelési évben az engedélyezett és indítható csoportszámunk a
Szigligeti Utcai Óvodában: 6, a Kazinczy-lakótelepi Óvodában: 7
2014/2015-ös nevelési évben az engedélyezett óvodapedagógus létszámunk a
Szigligeti Utcai Óvodában: 12, a Kazinczy-lakótelepi Óvodában: 14
2014/2015-ös nevelési évben az engedélyezett technikai személyzet létszámunk a
Szigligeti Utcai Óvodában: 10 (6 dajka, 2 ped. asszisztens, 1 óvodatitkár, 1 kisegítő), a
Kazinczy-lakótelepi Óvodában: 10 (7 dajka, 2 ped. asszisztens, 1 kisegítő).
Személyi változások 2014.09.01.-től:
Szigligeti Utcai Óvoda
új dolgozó neve

munkakör

Szabó Gyöngyi

óvodapedagógus

Huszár Gyula
Zoltánné
Bánáti Alíz

óvodapedagógus

Gyaraki Lívia

óvodapedagógus

Gáspár Mária

óvodapedagógus

Futakiné Krista
Annamária

óvodapedagógus

Kulcsár Tímea

óvodapedagógus

óvodapedagógus

ki helyett

munkakör

Futakiné Krista
Annamária
Sütőné Michnay
Zsuzsanna
Sicz Alexandra

óvodapedagógus

Molnárné Buj
Anita
Szabó Gyöngyi
(áthelyezés a
Kazinczy-ltp.-i
Óvodába)
Gáspár Mária

óvodapedagógus

Huszár Gyula
Zoltánné
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óvodapedagógus
óvodapedagógus

óvodapedagógus

kinevezés
időtartama
2014.09.01.2014.11.21.
2014.09.01.2015.03.22.
2014.09.01.2015.06.29.
2014.09.01.2015.08.31.
2014.12.09.2015.01.25.

óvodapedagógus 2015.01.26án viszajött
GYES-ről
óvodapedagógus 2015.03.23.-

Beghdadi Éva

óvodapedagógus

Apáti-Nagy
Gáborné

óvodapedagógus

Bakó Bernadett
(áthelyezés a
KazinczyÓvodába)
Beghdadi Éva

Molnárné Buj
Anita

óvodapedagógus

Gyaraki Lívia

Fodor Renáta

ped. asszisztens

Fenyvesi
Zsuzsanna

Rácz Ildikó

takarító (4 órás)

Nagy Alíz

Kiss Szilvia Tünde

takarító (4 órás)

Rácz Ildikó

Kovács Mihályné

takarító (4 órás)

Kiss Szilvia Tünde

óvodapedagógus 2015.02.27.től
óvodapedagógus 2015.02.28.án megszűnt
magasabb
vezetői
kinevezése
óvodapedagógus 2015.
(visszajött
GYES-ről,
2015.08.31ig
szabadságát
tölti)
ped.asszisztens
2014.09.01./áthelyezve a
Kazinczylakótelepi
Óvodából/
takarító (4 órás) 2014.09.01.2014.11.24.
takarító (4 órás) 2014.12.01.2015.01.13.
takarító (4 órás) /áthelyezve a
Kazinczylakótelepi
Óvodából/

Kazinczy-lakótelepi Óvoda
új dolgozó neve

munkakör

ki helyett

munkakör

Vandlik Julianna

óvodapedagógus Egri Kinga

Tóthné Papp
Krisztina
Szabó Gyöngyi

óvodapedagógus Fekete-Szabó
óvodapedagógus
Róbertné
óvodapedagógus Benkő Mihályné óvodapedagógus

Bakó Bernadett

óvodapedagógus Kis Mihályné

óvodapedagógus

Sitkei Szilvia

dajka (4 órás)

Fodor Renáta

dajka (4 órás)

Sitkei Szilvia

takarító (4 órás)

Kovács
Mihályné

takarító (4 órás)
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óvodapedagógus

kinevezés
időtartama
2015.09.01.től
2015.09.01.től
2014.11.21.től
2015.03.01.től
2015.09.01.től
2015.03.12.től

Kinevezések/kinevezések visszavonása:
2014.12.08. – Nagy Gézáné óvodavezető helyettes kinevezés visszavonása
2014.12.08. – Királyné Egri Mónika óvodavezető helyettesi kinevezés
2014.12.31. – Királyné Egri Mónika óvodavezető helyettesi kinevezés visszavonása
2015.01.01. – Tokainé Kiss Zita óvodavezető helyettesi kinevezés
2015.02.26. – Bakó Bernadett óvodavezető helyettes kinevezés visszavonása
2015.02.27. – Beghdadi Éva óvodavezető helyettesi kinevezés
2015.02.28. – Apáti-Nagy Gáborné óvodavezetői megbízás megszűnése
2015.02.28. – Tokainé Kiss Zita óvodavezető helyettes kinevezés visszavonása
3.2. A dolgozók betegség vagy egyéb ok miatti tartós távolléte, a helyettesítés
megszervezése
Elhanyagolható a hiányzások száma, egész évben nem veszélyeztette az intézmény
működését. A dolgozók csak akkor vették igénybe a táppénzt, ha szükséges és elkerülhetetlen
volt.
A hiányzó óvodapedagógusok helyettesítését a vezető által elrendelhető helyettesítéssel és
csoportbontással oldottuk meg.
A technikai személyzet hiányzása esetén a közfoglalkoztatottak segítették a dolgozók
munkáját, összesen 9 személy (öt takarító és négy karbantartó).
3.3. Közösségi szolgálatot töltő középiskolások
Több középiskolával is kötöttünk kétoldalú megállapodást a közösségi szolgálatra
vonatkozóan. A diákokat az adott csoportok óvodapedagógusai koordinálják. A nyári
karbantartási munkák mennyisége miatt az Önkormányzattól 5 tagú festőbrigádot és 10 diákot
(napi 4 órában) tudtunk foglalkoztatni.
3.4. Gyakornokok és mentoraik együttműködésének tapasztalatai
2014/2015-ös nevelési évben 4 gyakornok óvodapedagógusunk volt. Mivel nincs mentor
végzettségű óvodapedagógus az Intézményünkben, ezért a mentori feladatokat a kolléganők
vállalták. Három gyakornok mentorálása gördülékenyen ment, egynél adódtak nehézségek,
mivel a csoportban dolgozó kolléganő pár hónapja került az intézménybe, ő is pályakezdő.
Időközben ez a gyakornok nem kívánt tovább dolgozni óvodapedagógusként, munkaviszonya
közös megegyezéssel megszűnt.
3.5. Üres álláshelyek és azok pályáztatása
2014 nyarán 5 óvodapedagógus elment tőlünk áthelyezéssel más óvodákba, helyettük
szerződéssel 2014.09.01.-vel alkalmaznunk kellett pályáztatás nélkül 5 új kolléganőt, mivel a
feladatot sürgősen el kellett látni az új nevelési évben. Közülük két kolléganőt határozott idejű
szerződéssel alkalmaztunk két GYES - en lévő kolléganő helyére.
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2014 nyarán 1 dajka áthelyezéssel elment a Szigligeti óvodánkból, helyette a Kazinczylakótelepi Óvodából áthelyeztünk egy kolléganőt. Megüresedett helyére 2014.09.01.-vel
alkalmaztunk egy új kolléganőt.
3.6. A továbbképzések, kompetenciák bővítése. Továbbképzési terv teljesítésének
helyzete, aktualizálása
Szamosiné Dorner Katalin és Kuruczné Kocsis Judit „Pedagógusok felkészítése a
tanfelügyeleti ellenőrzésre és a minősítési eljárásban való részvételre” 10 órás
továbbképzésen vettek részt.
Kónyáné Kovács Mária „Környezetünk komplex megismerése ALAP pedagógiai képzésen”
(60 órás, önköltséges) és „Az autizmussal élő gyermekek és fejlesztésük” továbbképzésen vett
részt.
Egy napos szakmai konferencia a minősítéssel és a tanfelügyelettel kapcsolatban: Beghdadi
Éva, Vandlik Julianna.
Egynapos továbbképzésen vett részt „Az autizmussal élő gyermek”: Szatmáriné Balogh Éva
és Vandlik Julianna.
Minősítő vizsgára jelentkezett két óvodapedagógus. Mivel az óvodában nincs szakvizsgával
rendelkező óvodavezető/óvodavezető helyettes a kijelölt szakértői napok halasztását kellett
kérnünk.
2015/2016. nevelési évben a minősítő vizsgára 4 óvodapedagógus jelentkezett.
Balog Krisztina óvodapedagógus sikeres szakvizsgát tett fejlesztőpedagógusként.
Apáti - Nagy Gáborné óvodapedagógus mesterpedagógusi vizsgát tett, szakértőként vesz részt
a pedagógusminősítésben, heti munkaideje 25 óra, pénteki napokon mentesül a munkavégzés
alól.
4. A nevelőmunka értékelése
4.1. A kitűzött pedagógiai célok eredményessége, értékelése
Mint ismeretes, ebben a nevelési évben igen sok személyi változás történt, sem a
munkatársak, sem a gyermekek számára nem volt könnyű, ami minden bizonnyal kihatott a
pedagógiai munkára is. Mindezek ellenére az óvónők a kitűzött pedagógiai célokat
megvalósították

és

eredményes

nevelési

évet

zártak

le.

Az év eleji befogadási folyamat viszonylag jól zajlott, hiszen mindkét óvodában nagyrészt
osztott
A

csoportok

tanköteles

vannak,

gyermekek

sok
év

a
eleji

testvérpár,

ami

szűrővizsgálata
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segítette
megtörtént,

a

beszoktatást.
akinek

utazó

fejlesztőpedagógusra volt szüksége a Székhely Óvodában kapta meg a szükséges fejlesztést.
Március 1-től átszervezéssel megoldottuk, hogy mindkét óvodában történjenek ezek a
foglalkozások és a Kazinczy-lakótelepi Óvodából a gyermekeknek ne kelljen átgyalogolniuk
a Szigligeti Utcai Óvodába, amit a szülők nagy örömmel fogadtak.
A BTM - es gyermekek fejlesztését a csoportokban az óvónők által készített fejlesztési terv
alapján valósították meg.
Mindkét intézményben a féléves nevelési tervek, a helyi Pedagógiai Programban
meghatározottak szerint történt a gyermekek nevelése, fejlesztése és ennek megvalósulása,
eredményessége dokumentálásra került a csoportnaplókban.
Mindkét óvodában nagy gondot fordítottak a tehetséges gyermekek fejlesztésére, a
kiemelkedően jó képességű gyermekeknek több lehetőséget biztosítottak magasabb szintű
feladatok elvégzéséhez.
A Kazinczy-lakótelepi Óvoda specialitása a szlovák nyelvi nevelés Kónyáné Kovács Mária
vezetésével. A gyermekek örömmel vesznek részt a kezdeményezésben, melyek
kapcsolódnak a mindennapokhoz. A spontán helyzetek kihasználásával fejlődött a
nyelvérzékük, gátlás nélkül énekelnek, mondókáznak szlovákul. Tervem, hogy a
közeljövőben a szlovák nyelv megismertetése ne csak egy csoporton belül történjen, hanem
intézményi szinten, kiemelve az érdeklődő tehetséges gyermekeket, mikro-csoportos
formában heti rendszerességgel foglalkoztasson az óvodapedagógus.
Mindkét intézményben a kitűzött pedagógiai célok megvalósultak, eseménydús évet zártak a
csoportok.
Szigligeti Utcai Óvoda
Őszi kavalkád

Kazinczy-lakótelepi Óvoda
a Vasutas Művelődési Ház
bábelőadásai
Szent Mihály Nap

Őszi kirándulások
Családi napok
Almafesztivál Csaba Park
Mikulás ünnepségek
Jókai Színház bérletes előadásai
Adventi ráhangolódás
Mozgáskotta eszközrendszer bemutatása, ismerkedés a lehetőségekkel
tornateremben és a csoportszobákban
Karácsonyi műsor az Oltalom Idősek
Otthona lakóinak
karácsonyi játszóház

Zeneiskola 3 részes
hangversenysorozata
hétfő, péntek úszásoktatás (10 alkalom)
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Mesejárat a Békés Megyei Könyvtár
meghirdetett programja két
könyvtáros előadása az óvodában
Napsugár Bábszínház előadásai
Rajzpályázatokon való részvétel
Látogatás a Savio Szent Domokos
Iskolába
Látogatás a Kazinczy Ált. Iskolába
Kreatív Báb Munkaközösség bábelőadása (A Télapó kesztyűje)
Karácsonyi hangverseny a
Karácsonyi hangverseny a
Zeneiskolában
Zeneiskolában
Ibsen Bábszínházi előadás
Farsang
Látogatás a Mentőállomásra
BM Könyvtár rajzkiállítás, díjátadó
ünnepség
„Bohóciskola” Színistúdiósok
előadása a Csabagyöngyében
Szent György Napi kirándulás a
Malomnál, Csaba Parkban
Mentőállomás, hentes üzlet,
Rendőrség meglátogatása
Március 15. – kokárda - készítés, látogatás a Kossuth térre
Föld napja, mindkét óvodában minden gyermek hozott egy palántát, melyet
elültetett, majd gondozott
Húsvéti játszóház
Nyitogató, oviba csalogató, nyílt napon leendő óvodások fogadása,
megajándékozása
Költészet napi szereplés
Májusfa - készítés
Anyák, apák, nagyszülők napja
Részvétel a Városi Sportnapon (6 csapattal)
Látogatás a Rendőrségen Dotto
vonattal
Kolompos koncert – Csabagyöngye
(3 csoport)
Látogatás a tűzoltóknál
Nyuszi csoport bábelőadása a Süni
csoportnak
Virágbolti vásárlás
Kirándulások: Újkígyós, Pegazus Lovasklub, Gabonamúzeum, Szegedi
Vadaspark, Liget, Csaba Park
A Kazinczy Kreatív Báb Munkaközösség „Mumus” című előadása több ízben
Ballagások, évzárók
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Juniális

Majális

4.2. Beiskolázási adatok (a tanköteleseknél az óvodában maradás okai)
2014/2015-ösnevelési évben 121 gyermek volt tanköteles korú, ebből 71 gyermek ment
iskolába, 50 gyermek óvodában maradt.
Az óvodában maradás indoka vagy szociális éretlenség, vagy részképesség egyenetlenség.
4.3. A bemeneti és kimeneti megfigyelések, felmérések, eredmények összegzése,
értékelése
A Helyi Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint zajlottak az év eleji felmérések.
Az eredmények a fejlődési naplókban kerültek dokumentálásra a gyermekek
személyiséglapjain.

4.4. Megvalósult-e a szülők rendszeres tájékoztatása a gyermek fejlődéséről?
Módszerei, gyakorisága.
Az óvodapedagógusok személyiség naplót vezetnek a gyermekek szociális, érzelmi, értelmi
fejlődéséről, s erről félévente előre megbeszélt időpontban fogadó óra keretében tájékoztatják
a szülőket, s ezt aláírásukkal igazolják. Sajnos a Szigligeti Utcai Óvodában nem minden
gyermeknél történt meg az év végi tájékoztatás az óvodapedagógusok túlterheltsége és az év
végi programok sokasága miatt, de a hiányt pótolják a nevelési év végéig.
Szükség szerint év közben is tájékoztattuk a szülőket a gyermek fejlődéséről, ill. az adott
problémáról. Erre példa: A Kazinczy Óvoda 2,5 éves szobatiszta gyermekeket is fogadhat, de
van olyan gyermek, aki sajnos még nem az, bár a szülő állítása szerint igen. Ezzel
kapcsolatban esetmegbeszélést tartottam, mivel a kisgyermeket szeptember óta naponta,
rendszeresen tisztába kellett tenni, amihez nincsenek meg a higiénés feltételek. A szülő ezt
megértette, próbáltunk közösen megoldást találni a problémára.
4.5. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai ellátása, együttműködés a
Pedagógiai Szakszolgálati Intézménnyel, tapasztalatok
Intézményünkbe 29 különleges bánásmódot igénylő gyermek jár.
Szigligeti Óvoda
Kazinczy Óvoda

SNI/2
10
7

9

SNI/3
0
1

BTM
4
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A szakvéleménnyel rendelkező SNI - s, BTM - es gyermekek részére fejlesztési tervet
készítettek az óvónők a Szakszolgálat szakvéleményét figyelembe véve, s a fejlesztő külső
szakemberrel együtt működve.
A BTM - es gyermekeket az óvodapedagógusok fejlesztették, az SNI - s gyermekeket utazó
fejlesztő pedagógus látta el. Intézményünk jó adottságainak köszönhetően ezek a fejlesztések
és a logopédiai foglalkozások helyben valósultak meg, így a szülőket megkíméltük a
gyermekek elhordásától.
Jó a kapcsolatunk a Pedagógiai Szakszolgálat intézményével.
4.6. Az intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai
Mivel öt hónapja kerültem az intézmény élére, így az ellenőrzések és a látogatások a
csoportokban spontán történtek, főleg ismerkedés, tapasztalatszerzés, megfigyelés volt a
célom.
A szakmai ellenőrzés köre kiterjedt:



az óvodák épületének, udvarának állapotára, higiénés körülményekre
dolgozókra
óvodapedagógusok:
- adminisztratív munkákra, felvételi naplók, fejlődési naplók, csoportnaplók,
gyermekek hiányzását igazoló dokumentumok, jelenléti ívek
- a csoportban történő nevelés általános feladataira, szokásrendszerre
- a csoportban dolgozó felnőttek együttműködésére

dajkák, takarítók:
- gyermekekkel való bánásmódra
- tisztaságra épületen kívül, belül
- csoportban végzett munkára
- munkamegosztásra
udvaros, karbantartó:
- az udvar és az óvoda környékének tisztaságára
- az épületen belüli munkákra, javításokra
- gyermekekkel, felnőttekkel való kapcsolatra
Az elmúlt rövid idő alatt mindkét óvodában minden fontos eseményen részt vettem, nyílt
napok, szülői értekezletek, SZM értekezletek, mind a 13 csoport Évzáró-ballagási ünnepsége,
Majális, Juniális, ezek tapasztalatait a következő nevelési évben szeretném ismertetni az
esetleges változásokat megvalósítani.
4.7. A gyermekek igazolt és igazolatlan hiányzásainak alakulása, a hiányzások okai.
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Betegség esetén minden esetben orvosi igazolást kértünk, melyeket a csoportnaplóban
tartunk. Bevezettem egy formanyomtatványt, amelyen a szülő igazolja a gyermek
távolmaradását, ha nem betegség miatt maradt távol.
Egy esetben fordult elő, hogy egy gyermek hosszabb ideje nem járt óvodába, az óvónők nem
érték el őket, majd megjelentek, az édesapával történő személyes elbeszélgetés óta a helyzet
rendeződött.
5. A nevelés nélküli munkanapok felhasználásának módja, eredményessége
A 4 betervezett nevelés nélküli munkanapokból 3 lett felhasználva.
-

Nevelőtestületi értekezlet, aktuális megbeszélni valók, ismerkedés a Mozgáskotta
módszerrel
A Szigligeti Utcai Óvodában értekezlet a beóvodázással kapcsolatban, a Kazinczylakótelepi Óvodában irodahelység létrehozása, dokumentumok rendbe tétele
Csapatépítés - Szeged városnézés, Makói Lombkoronasétány

6. Az óvodapedagógusok megbízatásaihoz kapcsolódó feladatok értékelése
6.1. A gyermekvédelmi munka az óvodában

HH

HHH

Nagycsaládos

Szigligeti
18
4
Óvoda
Kazinczy
40
3
Óvoda
*év végén megszüntették

10

Tartósan
beteg
3

21

9

Veszélyeztetett Védelembe
vett
2
2*
0

0

A Szigligeti Óvodában Rózsa Anikó, a Kazinczy Óvodában Kudlákné Ratár Klára kolléganők
látják el a gyermekvédelmi feladatokat. Folyamatosan tartják a kapcsolatot a Gyermekjóléti
Szolgálattal, Családgondozóval, Gyámhivatallal, Védőnői Szolgálattal. Rendszeresen részt
vesznek továbbképzéseken, megbeszéléseken, fontosnak tartják az észlelést, megelőzést.
Óvodán belül is rendszeresen tájékozódnak a kolléganőktől a gyermekekkel kapcsolatban,
hogy mihamarabb segítséget kapjon az arra rászoruló gyermek, ill. család.
6.2. A munkaközösség működése
A Kreatív Báb Munkaközösség Királyné Egri Mónika vezetésével ebben a nevelési évben is
sikeres évet zárt. A Helyi Pedagógiai Program szellemében ápolja a népi, nemzeti
hagyományokat, formálja a közösségi szellemet, személyiségeket: Szent Mihály napi
mulatság, Adventi ünnepkör, karácsonyi játszóház, tavaszi húsvéti hagyományok, a „Mumus”
c. bábelőadás, amelyen a Szigligeti Óvodások is részt vettek, Szent György napi programok.
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Mindkét óvodában nagyon sokat kézműveskedtek a gyermekek, szép alkotások születtek a
felnőttek és gyermekek örömére.
6.3. A kötött munkaidőn
dokumentálása

felüli

feladatellátás

arányos

megszervezésének

A Szigligeti Óvodában Rotyisné Dehelán Ildikó, a Kazinczy Óvodában Nagy Gézáné a
felelőse ennek a feladatnak. Pontosan megszervezték, dokumentálták, törekedtek arra, hogy
mindenki ugyanolyan arányban vegye ki a részét a túlmunkából. Sajnos a Szigligeti
Óvodában ez nagyon nehéz volt, mivel Apáti-Nagy Gáborné heti munkaideje 26 óra,
péntekenként pedig nem dolgozik, a kolléganője GYED-EXTRA-n van - neki nem rendelhető
el túlmunka - . Ezen kívül három gyakornokunk volt, akiknek 25 órás a heti munkaidejük, de
ezt nem tudták igénybe venni, legtöbbször az elrendelhető heti 4 órán felül is dolgoztak. Egy
óvodapedagógus március hónapban táppénzen volt, ez is nehezítette a szervezést. Egy
óvodapedagógus szintén GYED-EXTRÁn van. A szülőket próbáltam megértésre bírni,
kértem a türelmüket, ami úgy gondolom sikerült. Bízom benne, hogy szeptembertől kevesebb
lesz az ilyen jellegű probléma, mivel Bánáti Alíz (volt gyakornok) helyére egy szakvizsgás,
tapasztalt óvodapedagógust alkalmazok. Ezen kívül Gyaraki Lívia (gyakornok) helyére
visszatér Molnárné Buj Anita.
7. Gyermek, illetve dolgozói baleseti statisztika, a balesetek megelőzésére tett
vezetői intézkedések
Két gyermekbaleset volt ebben a nevelési évben (kéz és lábtörés), melyekről jegyzőkönyv
készült. Mindkét óvónő látta az esetet, a gyermekek önhibájukból sérültek meg. Igyekszünk a
jövőben nagyobb odafigyeléssel, felkészítéssel megelőzni az ilyen baleseteket.
Mindkét óvodában átvizsgáltam az udvari játékokat és a balesetveszélyes játékokkal
kapcsolatban megtettem a szükséges intézkedéseket.
8. Kapcsolat a szülői szervezet képviselőivel: a kapcsolattartás módja, gyakorisága,
résztvevők. Az óvoda kapcsolatrendszere, rendezvényei
Amikor az óvoda élére kerültem az első lépésem az volt, hogy felvettem a kapcsolatot a
Szülői Szervezettel. A Szigligeti Óvodában szükségessé vált két csoportban rendkívüli szülői
értekezletet tartani a sok személyi változás miatt, sikerült megoldani a felmerülő problémákat.
A Szigligeti Óvodában a nem működő Alapítványt újraindítottuk, újra választottuk a
kuratóriumi tagokat.
Minden csoportban részt vettem a szülői értekezleteken, bemutatkoztam, beszámoltam
terveimről, megbeszéltük az aktualitásokat.
Mindkét óvodában többször SZM értekezletet tartottunk az aktuális tennivalókról: Szigligeti
Óvoda uszodája, támogatói jegyek létrehozása, Kazinczy Óvoda tetőfelújítása, nyári
karbantartási munkálatok, juniális, majális megszervezése.
Mindkét óvodában számíthattunk Fülöp Csaba önkormányzati képviselő segítségére.
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9. A költségvetési gazdálkodás eredményessége, problémái, az óvoda gazdasági
helyzete
9.1. Pályázatokon való részvétel, nyertes pályázatok, a költségvetési bevételen túli
egyéb bevételek alakulása
Az Önkormányzat Képviselőtestülete 10 millió Forintot megszavazott az uszoda
felújításához.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4.921.000 Ft támogatást hagyott jóvá a
Kazinczy Óvoda tetőcseréjére, mivel az balesetveszélyes volt.
A KIOS Bizottság gyermeknap alkalmából 134.500 Ft támogatást adott, melyet udvari
játékok vásárlására fordítottunk.
Csapatépítő kirándulásra a KIOS Bizottság 100.000 Ft-ot szavazott meg számunkra.
Megbízatásom óta különféle pályázatokat adtunk be, eddig a Kazinczy Óvoda nyert
játszóházra 46 ezer Forintot. A Szerencsejáték Zrt. sajnálatos módon elutasította
pályázatunkat az uszoda - felújítással kapcsolatban.
Fülöp Csaba képviselő úr képviselői alapjából egyszer 100.000 Ft támogatást kaptunk, melyet
konyhai eszközök beszerzésére és a mosdó felújítására fordítottunk, másodszor 46.000 Ft
értékben homokot vásárolt óvodánknak.
A Majális és a Juniális bevétele mindkét óvodában 100.000 Ft felett volt, melyet udvari játék
vásárlására fordítunk.
9.2. A tárgyi feltételek alakulása, kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben szereplő
eszközök beszerzése, pótlása
Nagy beruházást nem eszközöltünk. Igyekeztem gazdaságosan működtetni az intézményt,
csökkenteni a felesleges kiadásokat. Például a Kazinczy Óvoda több mint 20 éves
mosógépének meghibásodása miatt az előző évben a Szigligeti Óvodába vásárolt 2 mosógép
közül egyet átvittünk, ezzel elkerülve az új mosógép vásárlását.
Minden számlát ellenőriztem, a beszerzéseket ott valósítjuk meg, ahol kedvezőek az árak,
előtte tájékozódom.
A nyári karbantartáshoz is csak a balesetveszély elkerülése miatt elengedhetetlenül szükséges
dolgokat vásároltuk meg (festékek, mosdó panelek, stb.).
Folyamatosan tartottam a kapcsolatot Siklósi Viktóriával, a Gazdasági Ellátó Szervezet
vezetőjével, minden pénzmozgást előzetesen megbeszéltem vele.
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9.3. Játszótéri eszközök felülvizsgálata
Az előző évben a Fenntartó átvizsgálta és kiselejtezte a Szigligeti Óvoda udvari játékait,
melynek pótlása folyamatos. A Kazinczy-lakótelepi Óvodában az ez évi karbantartás alatt
kiselejteztük az elkorhadt fa libikókákat, törött padokat. Ezek pótlása is folyamatban van.
10. Rendkívüli események az óvodában
Intézményünkben vezetőváltás történt, 2015.02.24. óta vezető helyettesként látom el a
feladatot.
Azóta folyamatosan történtek karbantartási, átalakítási munkák.
Szigligeti Óvoda

Kazinczy Óvoda

felnőtt mosdó felújítása (képviselői alapból)
folyosókon lévő tálalószekrények elhelyezése munkát végezte: közfoglalkoztatottak és a
a csoportszobákban
karbantartó
2 csoportszoba festése
gyermekek ivópoharainak cseréje

radiátorok, szekrénysorok mázolása

iroda kialakítása a felnőtt öltözők
átrendezésével, beépített szekrények
áthelyezése

padok, öltöző szekrények másolása

bútorok (fotelek, asztalok, szőnyeg)
beszerzése a Trefort Kollégium raktárából

asztalok, kis ülőkék csiszolása, mázolása
puffok áthúzása

iratrendezés, szelektálás, szertár áthelyezése
előtér rendezése, polcok lefestése

sötétítő függöny vásárlás a Pillangó
csoportba

gyermek mosdók átalakítása, mázolása,
függönycsere

selejtezés, lomtalanítás a csoporszobákban
új hinta vásárlása (alapítványi pénzből)

törött ablaküvegek cseréje
olvasósarok kialakítása a könyvtárban

Pollyball udvari játék vásárlása
( KIOS
Bizottság által adott gyermeknapi pénzből)

konyha burkolása, festése

fehér anyag vásárlása köpenyek
varratásához szülői segítséggel
tisztasági, javító, mázoló festések a
közfoglalkoztatottak és a BIC által küldött
festők segítségével

Udvar

raktárrendezés
kosárpalánk környezetének kialakítása
(képviselői adomány: térkövek)
elavult fa mászókák, padok leselejtezése
homokcsere (anyagi forrás: képviselői alap,
óvodai költségvetés)
raktár melletti járda cseréje, burkolása
(képviselői adomány: térkövek)
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teljes tetőcsere (önkormányzati
finanszírozás)
udvari játékok lefestése, medence kialakítása
- a nyári kánikulában zuhanyzási lehetőség
megteremtése
új hinta vásárlása (alapítványi pénzből)
rugós mérleghinta vásárlása ( KIOS Bizottság
által adott gyermeknapi pénzből)
balesetveszélyes régi betonjárda feltörése,
füvesítés (diákmunka, BIC által küldött
festők)
ablakok, ajtók, kisszékek mázolása
épület lábazatának festése
bejárat, kijárat burkolása

11. Az év során megvalósuló hatósági ellenőrzések, azok megállapításai
Tudomásom szerint ebben az évben nem volt hatósági vizsgálat.

Békéscsaba, 2015.07.15.

Beghdadi Éva
óvodavezető helyettes
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