Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda
Óvodavezetői éves beszámoló
2017/2018. nevelési év

Készítette: Királyné Egri Mónika
óvodavezető
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A Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda, intézményvezetői feladatai 2017.11.01től Beghdadi Éva Judit megbízott óvodavezető helyettes után, Királyné Egri Mónika látja
el. A kinevezésem 2022.augusztus 15 napjáig szól.
1.Az intézmény működése az adott évben megfelel-e az Alapító Okiratban, a
Házirendben és az SZMSZ-ben szabályzottaknak? Az eltérések okai, esetleges
módosítási javaslatok.
A Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda 2017/2018. nevelési évben az Alapító
Okiratban, Házirendben és SZMSZ-ben szabályozottan, törvényesen működött.
Valamennyi dokumentumot a törvényi változásoknak megfelelően módosítottuk, amelyek
elfogadásra, jóváhagyásra kerültek. Az éves munkaterv elkészítése a nevelőtestület
bevonásával, és segítő támogatásával készült el, hiszen a tanévi feladatok csak közös munka
eredményeként valósulhatnak meg. A tanév során az óvoda stratégiai dokumentumaiban a
Fenntartó által kért változtatások történtek, a dokumentumok egymással koherensek, és
törvényességi megfelelősége rendben volt. A rövidtávú tervek között szerepel, a Helyi
Pedagógiai Program átdolgozása az új, az innovatívabb pedagógiai célok elérése érdekében.
A munkaközösségi munkatervek az éves munkaterv figyelembevételével készültek el. A
2018. februárban megalakult a Zöld lépések munkaközösség, amely kiemelt feladatának
tekinti a „Zöld Óvod” cím elnyerését a Szigligeti Óvodában. Intézményi szintű
programokban is megvalósul az összehangoltság, ebben Rotyisné Dehelán Ildikó és Tóthné
Papp Krisztina(majd személyváltozás miatt Zsóriné Nagy Mónika) munkaközösség vezetők
koordinációs munkája, ötletei, megvalósítási módjai és a munkaközösség tagjainak kitartása
évek óta elengedhetetlenül szükségesek. A Fenntartó biztosítja az intézmény számára
jogszerű működés feltételeit. Minden év májusában a jogszabály által előírtaknak
megfelelően (nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. tv. 83§ (2)b;d és 25§ (7) szerint
rendelkezik a maximális csoportlétszámról, a csoportok számáról és a nyitva tartásról. A
Fenntartó segítette az intézményt a pályázatok pénzügyi koordinálásban(Kazinczy Óvoda
felújítási projektje) . Közmunka program plusz munkaerő forráshoz juttatta az óvodát, mely
nagy segítség az intézményi nevelőmunkán kívüli munkaszervezésben (udvari, takarítói).
Ezek közvetlenül nem kapcsolódnak a nevelőmunkához, de ezek által az óvodai dajkák
többet tudnak az óvodai csoportokkal tartózkodni, így segíteni a pedagógusokat a nevelési
feladataik megvalósításában, illetve ezáltal az udvaron és a karbantartási feladatokban is
hatékonyabb a munkavégzés.
2.A gyermeklétszám alakulása a nevelési év elején – végén. Átlagos csoportlétszám.
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Kazinczy-lakótelepi Óvoda
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3.A humán erőforrás elemzése
3.1.Személyi feltételek: pedagógus és pedagógiai munkát segítő munkakörben
foglalkoztatottak létszámának alakulása:

2017.10.01.
óvodapedagógus óvodatitkár ped.asszisztens dajka udvaros közfoglalkoztatott üres álláshely
Intézmény
Szigligeti
12+ 1 óvodavez.
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24+óvodavez.
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0
2018.07.01.
óvodapedagógus óvodatitkár ped.asszisztens dajka udvaros közfoglalkoztatott üres álláshely
Intézmény
Szigligeti
12+ 1 óvodavez.
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0

2017/2018-as nevelési évben az engedélyezett és indítható csoportszámunk a Szigligeti Utcai
Óvodában: 6 csoport, a Kazinczy-lakótelepi Óvodában: 6 csoport
2017/2018-as nevelési évben az engedélyezett óvodapedagógus létszámunk a Szigligeti Utcai
Óvodában: 12, a Kazinczy-lakótelepi Óvodában: 12
2017/2018-as nevelési évben az engedélyezett technikai személyzet létszámunk a Szigligeti
Utcai Óvodában: 10 (6 dajka, 2 ped. asszisztens, 1 óvodatitkár, 1 kisegítő, udvaros), a
Kazinczy-lakótelepi Óvodában: 9 (6 dajka, 2 ped. asszisztens, 1 kisegítő, udvaros).
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Személyi változások 2017.09.01.-től
Szigligeti Utcai Óvoda
ki helyett
munkakör

új dolgozó neve

munkakör

Csernókné Kulcsár
Katalin

óvodapedagógus

Domokos-Kulcsár
Tímea
GYED

Szabó Gyöngyi

óvodapedagógus

Gulyás Jánosné

dajka, takarító

Békési-Palyusik
Edit, nyugdíjazás
Szabó Judit ( Csík
Magdolna, GYED)

Fekete-Szabó
Róbertné

óvodapedagógus

Mokosné Tóth
Angéla

kinevezés
időtartama
óvodapedagógus határozott
2017.09.11től
óvodapedagógus határozatlan
2017.09.01.
dajka, takarító
határozott
2017.12.01től
óvodapedagógus határozatlan
2018.07.18.

Kazinczy-lakótelepi Óvoda
A székhelyről áthelyezését kérte Futakiné Krista Annamária a Kazinczy-lakótelepi Óvodába
2017.09.01-től (Pillangó csoport).
2017. 11.01-től Királyné Egri Mónika kinevezett óvodavezető, emiatt a Katica csoport
óvodapedagógusi feladatait Csernókné Kulcsár Katalin veszi át, Beghdadi Éva megbízott
óvodavezető helyettes a Szigligeti Óvoda Manó csoportjában óvodapedagógusi feladatokat és
gyermekvédelmi felelős feladatát látja el.
A Kazinczy-lakótelepi Óvoda vezető helyettesi munkakörét 2017.11.01-től a nevelőtestület
egyetértésével Vandlik Julianna végzi.
Az intézmény alkalmazotti köre viszonylag stabil, a munkatársak nagy része évtizedek óta
dolgozik az óvodákban, jól felkészült, tapasztalt szakemberek.

Csoportokban dolgozó óvodapedagógusok 2017. 11.01-től
Név

Csoport

SZIGLIGETI
UTCAI ÓVODA
Apáti-Nagy Gáborné
25 óra

Cica
csoport

Szabó Gyöngyi
32 óra
Beghdadi Éva
32 óra
László Lászlóné
32óra

Manó
csoport
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Varga Lászlóné(óvodavezető helyettes)
22 óra
Rózsa Anikó Éva
32 óra
Rostyisné Dehelán Ildikó
32 óra
Molnárné Buj Anita
32 óra
Szatmáriné Balogh Éva
32 óra
Balog Krisztina
32 óra
Mokosné Tóth Angéla
32 óra
Jakeman Adrienn
32 óra
Név

Nyuszi
Csoport

Katica
csoport

Pillangó
csoport

Őzike
csoport
Csoport

KAZINCZY-LAKÓTELEPI ÓVODA
Csiernikné Rózsa Ibolya
32 óra

Mókus
csoport

Zsóriné Nagy Mónika
32 óra
Csernókné Kulcsár Katalin
32 óra

Katica
csoport

Tóthné Papp Krisztina
32 óra
Futakiné Krista Annamária
28 óra

Pillangó
Csoport

Nagy Gézáné
32 óra
Tokainé Kiss Zita
32 óra
Vandlik Julianna(óvodavezető helyettes)
22 óra
Kudlákné Ratár Klára
32 óra
Szamosiné Dorner Katalin
32 óra
Kónyáné Kovács Mária
32 óra
Kuruczné Kocsis Judit
32 óra

Süni
csoport
Méhecske
csoport
Micimackó
csoport

A dolgozók betegség vagy egyéb ok miatti tartós távolléte, a helyettesítés megszervezése
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a 2017/2018-as tanévben két baleset minősült munkahelyi balesetnek amelyeket véletlenszerű
esésből eredtek a munkahelyen. A két kolleganőt a gyógyulása idejére a munkatársak
pótolták, helyettesítették.
Egyéb hiányzások száma elhanyagolható volt, 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 Kazinczy-lakótelepi Óvodában Turcsán Andrásné pedagógiai asszisztens 2016.03.01
napjától kérte gyermeke súlyos betegsége miatt fizetés nélküli szabadságát. Sajnos a gyermek
elhalálozott, így 2018.03.01-től újra munkába állhatott, emiatt a határozott idejű szerződése
Farkas Józsefnének 2018.02.28-án lejárt.
A technikai személyzet hiányzása esetén a közfoglalkoztatottak segítették a dolgozók munkáját,
összesen 9 személy (öt takarító, három karbantartó, egy irodai adminisztrátor).
Közösségi szolgálatot töltő középiskolások
Több középiskolával, gimnáziummal is kötöttünk együttműködési megállapodást a közösségi
szolgálatra vonatkozóan. A diákokat a kijelölt csoportok óvodapedagógusai koordinálják.
Gyakornokok és mentoraik együttműködésének tapasztalatai
2017/2018-es nevelési évben nem volt gyakornok óvodapedagógusunk.
A 2017/2018 nevelési évben kettő fő óvodapedagógus hallgató hospitált a Szigligeti Óvodában.
Liszi Melinda a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar I. éves levelező tagozatos hallgatója aki
az 1-2 féléves gyakorlatát a Katica csoportban töltötte. Ebben az időszakban megismerkedett
óvodánk városon belüli elhelyezkedésével, személyi és tárgyi feltételeivel, a gyermekcsoport
heti és napirendjével, óvodánk programjával, valamint a szükséges dokumentációkkal.
Megfigyelte, majd bekapcsolódott a gondozási feladatok ellátásába, a játéktevékenységek
feltételeinek megteremtésében.
Tóth Nikoletta Krisztina (Szarvas Gál Ferenc Főiskola) másodéves tanító és első éves
óvodapedagógus hallgató, öt napot töltött gyakorlati képzéssel ebben az évben a Nyuszi
csoportban. Hospitálása alatt megismerte a csoport napirendjét, heti rendjét, a gyermekek életét,
tevékenységeit. Részt vett a gondozási feladatokban, megfigyelte a nevelőmunkát, szokásokat,
szabályok erősítésében aktívan részt vett. Megismerkedett az óvodával, mint nevelési
intézménnyel, az óvoda személyi- és tárgyi feltételeivel.
Kiss Virág két éves OKJ képzésének(pedagógiai asszisztens) gyakorlati óráit tölti a Nyuszi
csoportban. Segített a gyermekek gondozásában, testi szükségleteinek, mozgásigényének
kielégítésében. Előkészítette a foglalkozások alkalmával használt eszközöket, új szemléltető
eszközök készítésében is hatékony volt. Részt vett a csoportba járó SNI gyermekek játékában,
gondozásában, tevékenységeiben.
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Üres álláshelyek és azok pályáztatása
A nevelési évben megüresedett állásokat azonnal be kellett tölteni, így egy esetben korábban
közfoglalkoztatásban álló dolgozóval töltöttem be a dajka, takarító munkakört, határozott időre
szóló szerződéssel. Az óvodapedagógus munkakört pedig egy másik óvodából történő
áthelyezéssel, mivel a feladatot sürgősen el kellett látni a nevelési évben.
3.2.A továbbképzések, kompetenciák bővítése. Továbbképzési terv teljesítésének
helyzete, aktualizálása
2018. évben minősítő vizsgára jelentkezett két óvodapedagógus.
Sikeres minősítővizsgát szerzett:
László Lászlóné (Szigligeti Óvoda), minősítésére 2017.11.14.-én került sor, intézményi
delegált Varga Lászlóné volt.
TOVÁBBKÉPZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA:

s.
sz

Név

egyéb Költsé
költsé
g
g
intézm
útikölt ényi
egyéb
helyettesíté ség + forrásb forrásbó
s
20%
ól
l

Továbbképzés

megnevezés

időpont

Távollé
t
időtart
költsé
ama rendje ge

befeje
kezdő ző

1.

László
László
né

közoktatási
vezető
szakvizsga

9/1/201 5/30/20
6
17

közoktatási
Beghda vezető
9/1/201 6/1/201
2. di Éva szakvizsga
5
7
Mozgásos
nevelés
hátrányos
helyzetű
gyermekeket
Balog
Krisztin nevelő
9/1/201 9/3/201
óvodákban
3. a
7
7 3 nap

4.

Szatmá
riné
Balogh
Éva

Művészeti
nevelés
hátrányos
helyzetű
gyermekeket

9/27/20 9/29/20
17
17 3 nap
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munkaid
őn kívüli

önkölts
éges

0

0

munkaid
őn kívüli

önkölts
éges

0

0

csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az

ingyen
es

0

0 POK

ingyen
es

0

0 POK

nevelő
óvodákban

elrendelt
4 óra
terhére

5.

Így tedd rá!
Népi játék,
Szatmá
néptánc
riné
Balogh módszertan az 10/26/2 10/28/2
óvodában
Éva
017
017 3 nap

6.

Művészeti
nevelés
hátrányos
helyzetű
Szabó gyermekeket
Gyöng nevelő
yi
óvodákban

7.

Jakema Tehetségfejlesz
n
tő sakk, mint
Adrien oktatási eszköz
n

"Gyerek
labdajáték" a
Mokos
né Tóth sportjátékok
8. Angéla megalapozása

9.

Molnár
né Buj
Anita

Vandlik
Juliann
10. a

Tevékenység
és
személyiségfe
jlődés
fejlesztő
óvodapedagó
gus
szakvizsga

Kónyán
é
Medve-nap
Kovács (Békési Bóbita
11. Mária Óvoda)
Csernó
kné
DIOO
Kulcsár felhasználói
12. Katalin ismeretek

9/27/20 9/29/20
17
17

3 nap

csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
0
terhére
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra ingyene
terhére
s

00

0

0

0

00

0

Önkormá
nyzat
által
finanszíro
0 zott

0

0

Helyszín
biztosítás
ért
cserébe
0 ingyenes

9/1/201 6/30/201 munkaid önkölts
7
9
őn kívüli
éges

0

0

0

0

0

Lencsési
Óvoda
által
szervezet
t
0 ingyenes

10/29/2
017

5/20/20
17 120 óra

3/23/20
17

munkaid
őn kívüli
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére

2/2/201
8

csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére

10/1/20
17

csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az

8

0

0

0

0

POK

elrendelt
4 óra
terhére

Csernó
kné
Kulcsár
13. Katalin

A játék, szabad
játék szerepe
az óvodai
hátránycsökke
ntésben

Futakin
é Krista
Annam
14. ária

DIOO
felhasználói
ismeretek
Korai
Kónyán
logopédiai
é
Kovács fejlesztés
15. Mária lehetőségei

Kudlák
né
Gyeremkvédel
Ratár
mi
16. Klára
továbbképzés

1/10/20 1/12/201
18
8

10/1/20
17

11/27/2 11/27/2
017
017

2/20/20
18

munkaid
őn kívül
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére

2/20/20
18

csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid

11/14/2
017

Csierni
kné
DIOO
Rózsa felhasználói
17. Ibolya ismeretek

10/1/20
17

Csierni
kné
Medve-nap
Rózsa (Békési Bóbita
18. Ibolya Óvoda)

2/2/201
8

Gyeremkvédel
Beghda mi
19. di Éva továbbképzés
Királyn Gyermekvédel
é Egri mi
20. Mónika továbbképzés

csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére
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0

0

0

0

0

Lencsési
Óvoda
által
szervezet
t
0 ingyenes

0

0

0

0

Családse
gítő és
Gyerm.jól
éti Sz.
által
szervezet
t
ingyenes

0

0

Lencsési
Óvoda
által
szervezet
t
ingyenes

0

0

0

0

0

0

Családse
gítő és
Gyerm.jól
éti Sz.
által
szervezet
t
0 ingyenes

0

Családse
gítő és
Gyerm.jól
0 éti Sz.

őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére

Királyn
é Egri
21. Mónika

közoktatási
vezető
szakvizsga

Királyn
é Egri
22. Mónika szakvizsga

Tóthné
Papp
Krisztin Néptánc az
23. a
óvodában

Tóthné
Papp
Krisztin
24. a

9/1/201 6/1/201
5
7

által
szervezet
t
ingyenes

munkaid
őn kívüli

6/1/201
7

9/1/201 2/8/201
7
8

Így tedd rá!
Népi játék,
néptánc
módszertan az 6/9/201 6/10/20
óvodában
7
17 2 nap

Szamo
siné
Dorner
Katalin

Így tedd rá!
Népi játék,
néptánc
módszertan az 6/9/201 6/10/20
óvodában
7
17 2 nap

Kurucz
né
Kocsis
Judit

Így tedd rá!
Népi játék,
néptánc
módszertan az 6/9/201 6/10/20
óvodában
7
17 2 nap

Királyn
é Egri „Újra papír"
Mónika világnap

3/2/201 3/2/201
8
8 1 nap

Rotyisn
é
Dehelá „Újra papír"
n Ildikó világnap

3/2/201 3/2/201
8
8 1 nap
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munkaid
őn kívüli
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül

Tanulmán
yi
szerződés
alapján,
Fél évente
a költség
80%-a

önkölts
éges

Balassi
Táncegyü
ttes által
szervezet
t
ingyenes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Békési
Fürkész
Óvoda

az
elrendelt
4 óra
terhére

Szatmá
riné
Balogh „Újra papír"
Éva
világnap

3/2/201 3/2/201
8
8 1 nap

László
László „Újra papír"
né
világnap

3/2/201 3/2/201
8
8 1 nap

csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére
csoport
összevo
nás,
kötött
munkaid
őn felül
az
elrendelt
4 óra
terhére

A Beiskolázási Tervben megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását, a követelmények
teljesítését a Pedagógiai Programunkkal összhangban a Nevelőtestület minden évben vizsgálja.
A vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a Beiskolázási Ütemterv alapján megvalósult
továbbképzések megfeleltek az intézmény prioritásainak. A pályázati forrásokból, önköltséges
alapon valósulhatott meg számos továbbképzés az intézményünkben. A pedagógusok képzése
minden esetben illeszkedett a pedagógiai program céljaihoz, az óvodai nevelés feladataihoz.
Mint óvodavezető törekedtem arra, hogy a pedagógusok olyan képzésekben vegyenek részt,
amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettségéhez kapcsolódó alapképzésben
megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, kiegészítéséhez. Bekapcsolódtunk több
intézmény „Jó gyakorlat” nevű programjához, amely a hagyományok őrzését és a „Zöld
Óvoda” projektjét valósítják meg.
Az érintett óvodapedagógusok teljesítették a 7 évenkénti 120 órás továbbképzési
kötelezettségüket.
A tanfolyamok, képzések többsége munkaidőn kívül zajlott. A helyettesítést a nevelőtestület
megoldotta az egyenlő teherviselés szabályainak megfelelően, az óvodavezető által
elrendelhető négy óra terhére. Az óvodapedagógusok a továbbképzési program ütemezése
szerint vettek részt a képzésben, amelyet mellékelt táblázat részletesen szemléltet.

4.A nevelőmunka értékelése
4.1.A kitűzött pedagógiai célok eredményessége, értékelése, kiemelten
Az óvodapedagógusok a kitűzött pedagógiai célokat megvalósították és eredményes nevelési
évet zártunk. A féléves nevelési tervek, a helyi Pedagógiai Program alapján készültek. A
gyermekek nevelése, fejlesztése és a tervek megvalósulása, eredményessége dokumentálásra
kerültek a csoportnaplókban és az Egyéni Fejlődési Naplóban.
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Az év eleji befogadási folyamat az életkori sajátosságoknak megfelelően zajlott, mindkét
óvodában nagyrészt osztott csoportok vannak, sok a testvérpár, ami segítette a beszoktatást.
A tanköteles gyermekek fejlesztését a megfigyelések és mérések alapján a pedagógusok
egyénre szabottan végzik, akinek utazó fejlesztőpedagógusra volt szüksége mindkét óvodában
megkapta
a
szükséges
fejlesztést.
A BTMN - es gyermekek fejlesztését a csoportokban az óvónők által készített fejlesztési terv
mellett, utazó gyógypedagógus is segítette.
Mindkét intézményben több innováció került megvalósításra, a Szigligeti Óvodában a
nevelőtestület a 2017/2018-as nevelési évre Úton a zöldbe- Zöldítő lépések címet viselő
projekttervet dolgozott ki abból a célból, hogy 1-2 éven belül pályázni tudjunk a „Zöld Óvoda”
címre. Szakmai munkánk középpontjában három kiemelt feladat áll: környezetbarát nevelés,
környezettudatos magatartás formálás és a Jeles Zöld Napok méltó megünneplése.
A Kazinczy-lakótelepi Óvodában kiemelten figyeltek a pedagógusok a magyar
néphagyományok és nemzeti identitásunk megőrzésének megvalósítására, mely alapján több
óvodai program is életre kelt.
Mindkét óvodában nagy gondot fordítottak a tehetséges gyermekek fejlesztésére, a
kiemelkedően jó képességű gyermekeknek több lehetőséget biztosítottak magasabb szintű
feladatok elvégzéséhez.
A tehetséggondozás területe mindkét óvodában hiányosságokat mutat, ezért a hagyományosan
jól működő „szakkörök” működését igyekszünk optimalizálni, hogy hatékonyabban tudjon
működni.
Sakk- Matt szakkör(székhely és telephely)
Új területként került bevezetésre heti egy foglalkozással a Sakk- Matt szakkör mindkettő
óvodában, egy pedagógus vállalta a továbbképzést önköltséggel.
A projekt jellemzője, hogy új tanulási módszer, mert kreatív gondolkodást igényel, melyet más
területeken is tudnak alkalmazni a gyermekek. Segíti a téri tájékozódást, a lényege, hogy nem
didaktikus, hanem játékos formában "tanít": pl. szabályok ismeretére stb. Óvoda-iskola
átmenetben meghatározó segítség nyújt. Személyiségformáló, mert sikerélményt ad, ez
motiváló hatással van a tanulási folyamatokra is.
A Sakkjátszótér program 16 fő 5-7 éves korú gyermekkel indult. A gyermekek kiválasztása a
sakk iránt való érdeklődésük figyelembe vételével történt.
A különböző fejlettségi szintű gyerekek körében a sakk foglalkozások célja: hogy egyéni
képességfejlesztés történjen a sakk szabályrendszerén keresztül, játékos formában, differenciált
feladatokkal.
A tevékenységek során a gyerekek megismerkedtek a sakk bábjaival, sakktáblával,
alapszabályokkal és különböző technikákat módszereket, játékokat ismerhettek meg a sakkon
kívül is (rajzolás, gyurmázás, szabályjátékok, puzzle, memóriajátékok, kakukktojás, mozgásos
tevékenységek).
A képességfejlesztő tevékenységsorozat kitűzött feladatainak megvalósulására nagy hangsúlyt
fektettük, ezek között szerepelt többek között a téri tájékozódás, szabálytudat, figyelem
fejlesztése, a sakk megszerettetése, egyéni sikerélményekkel önbizalom fejlesztése.
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A év végére a gyermekek igazi csapattá alakultak (8-8 gyermek a két óvodából), fejlődtek
közösségi érzéseik a pozitív, fejlesztő értékelések hatására.
Néptánc „szakkör”(székhely és telephely óvoda)
A foglalkozásokon tanköteles korú gyermekek vesznek részt, a szakkör célja a hagyományok
megismerésén
túl
a
gyermekek
mozgáskészségének-,
egyensúlyérzékének-,
ritmuskészségének-, memóriájának-, figyelmének fejlesztése életkoruknak megfelelő játékos
formában. A megbeszélt időpontokban mentor (Hétpróbás Néptánciskola) segítette a szakkört
vezető pedagógusok munkáját ötleteivel, tanácsaival. A foglalkozások anyagát főként a júniusi
záróműsorban felhangzott mondókák, gyermekjátékok adták, de a Balatoni Katalinhoz
kapcsolható „Így tedd rá!” elnevezésű programból is vettek át játékokat, új eszközöket,
módszertani elemeket. A szakkört vezető pedagógusok, ebben a nevelési évben elvégezték "Így
tedd rá!" - Népi játék, néptánc módszertan az óvodában nevű képzést.
Vízi biztonság megszerzése:
A székhely óvodából több mint 30 gyermek szerezte meg a vízi biztonságot a Szabó Pál Téri
Általános Iskola uszodájába, ahová busszal, pedagógus kísérettel érkeztek.
A telephely óvodába járó gyermekek az Árpád Fürdőben találkozhattak vízi élménnyel
átlagosan 40 fő részvételével. Az utolsó napon a szülők is meggyőződhettek a vízhez szoktatás
eredményességével.
Játékos gyermektorna, labdajátékok (Kazinczy-lakótelepi Óvoda)
A foglakozások októbertől indultak, nagycsoportos gyermekek számára heti rendszerességgel,
keddi és szerdai napokon délután az óvoda tornatermében. Kiemelt feladat volt az egyszerű
labdatechnikai elemekkel (labdagurítások kézzel, lábbal, labdadobások, átadások,
labdavezetés) kapcsolatos rutin kialakítása, fejlesztése a különböző méretű és anyagú
labdákkal. Fő alapelv a játékosság volt.


Tehetséggondozás: Az ügyesebb, jó mozgású gyermekek fejlődését, differenciált
feladatokkal, az aktivitási szintek változásával segítették, fokozott figyelemmel
kísérték.
Az év végére sokat ügyesedett, fejlődött téri tájékozódásuk, szem-kéz koordinációjuk.
Egyensúlyérzékük, figyelmük és kitartásuk. Az óvoda udvarán motiválttá váltak a
labdajátékokra, amely lehetőséget biztosítottuk számukra.
DIOO foglalkozás(székhely és telephely)
Intézményünk mindkét épületében használták a pedagógusok a DIOO digitális fejlesztő játékot,
a szülők tájékoztatása utána, a nagycsoportos gyermekek részesültek a fejlesztő lehetőségben.
Az óvodásainkhoz közel áll a digitális technika, színes menüből választhatnak a különböző
játékok közül. A feladatok részterületenként fokozatosan, a gyermek fejlődésével
párhuzamosan nehezednek. Az év végére a játék hatására több részképességük mutatott
fejlődést: írásmozgás koordináció, rész-egész viszony, időrendiség, szerialitás, szövegértés és
auditív képességek.
Labdajáték, röplabda (Szigligeti Óvoda) 2018.febr.05-2018.jún.01 között
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A Békéscsabai Röplabda Sportegyesülettel (BRSE) kötött együttműködési megállapodásunk
alapján a célkitűzés az intézményi nevelési programmal összhangban, az egészséges életmódra
nevelés. A BRSE tevékenységével népszerűsíti a labdajátékokat, kiemelten a röplabdát.
Egyszerű labdatechnikai elemek gyakorlásával a sportjátékokhoz való pozitív hozzáállás
megalapozása volt a feladat. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve a nagycsoportos
gyermekek járhattak a foglalkozásokra heti egy alakalommal, külső szakember vezetésével,
óvodapedagógus felügyeletével.
Fakultatív foglalkozások külső szakemberek vezetésével:
 Labdajáték, röplabda alapismeretek (Szigligeti)
 Zene-ovi(Szigligeti és Kazinczy együtt Szigligeti Óvoda tornatermében)
 Hittan (mindkét óvodában)
 Bozsik ovifoci (mindkét óvodában, külső szakember vezetésével, óvodapedagógus
felügyeletében)
Az alapszolgáltatások mellett fakultatív foglalkozásokon való részvételre is lehetősége van a
gyermekeknek, ami elsősorban az ismeretek bővítését és a tehetség oldal kibontását támogatja.
A foglakozásokat szakemberek vezetik.
Mindkét intézményben a kitűzött pedagógiai célok megvalósultak, eseménydús évet zártak a
csoportok.
Szigligeti Óvoda megvalósult programjai a 2017/2018-as nevelési évben
Szervezési
feladat
Mobilitási
hét és
autómentes
nap
Takarítási
világnap
Almáskert
látogatás

Őszi
kavalkád
napok

Makk Marci
napok

Téma

Idő

környezetbarát közlekedés
népszerűsítése (a családok ezen a
napon hagyják otthon az
autójukat)

szept. 22.

Rotyisné Dehelán
Ildikó, Molnárné
Buj Anita

udvarrendezés a szülőkkel

szept. 24

Varga Lászlóné

szeptember

László Lászlóné

látogatás a Hunapfel Mg. Kft-nél
almáskert bemutatása,
almaszedés, almakóstolás
mezőgazdasági gépek
bemutatása, kipróbálása
Tök jó nap (tökmag pirítás,
tökbáb készítés, sütőtök evés,
töklámpás készítése)
Íz őrzők napja (tartósítás,
káposzta savanyítás, savanyúság
eltevés)
Kukoricázol velem? (kukorica
morzsolás, darálás, csutkabáb
készítés, tréfás vetélkedők)
Gyermek jóga bemutató
Kineziológus előadása
„Vitamin torna”
Egészséges ételeink kostoló
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október 9-10.

november 21. 22.

Felelősök

Rotyisné Dehelán
Ildikó,
Molnárné Buj Anita

László Lászlóné,
Beghdadi Éva

Márton napi
libázás

16:30-tól lámpás felvonulás,
majd libazsíros kenyér evés
(szülőkkel)

nov. 11.

Rotyisné Dehelán
Ildikó

Mikulás
érkezése,
ajándékozás

Ajándékozás örömének átélése

dec.06

Királyné Egri
Mónika

Adventi
napok
Tél
búcsúztató
napok
Nyílt nap
Húsvéti
Tapsi-Hapsi
napok

Karácsonyi játszóház
Adventi vásár

december 8.

Nyugdíjas óvó nénik meghívása
Farsang
Táncház
Kiszebáb égetés, Morzsa party
A leendő érdeklődő óvodásaink
szülei részére
Húsvéti játszóház
Nyuszis mese dramatizálása
(óvónők)
Tréfás játékok, ill. tojás keresés
az udvaron

március 28.

Varga Lászlóné,
Rózsa Anikó Éva
csoportos óvodaped.
Királyné Egri
Mónika
Szatmáriné Balogh
Éva, Balog
Krisztina

Március 26-27

április 13.

Királyné Egri
Mónika

Juniális

Fejlesztőszoba átadása
Juniális hagyományos programjai

június 9.

Királyné Egri
Mónika
László Lászlóné
Varga Lászlóné

Kiállítások

Aktuális gyermekmunkák

októberben,
decemberben,
áprilisban

Csoportban dolgozó
óvodapedagógusok

Költészet
napja

A Színitanház verses műsorának
megtekintése

február 12-től

Mokosné Tóth
Angéla, Jakeman
Adrienn

Kazinczy-lakótelepi Óvoda
Szervezési feladat
Szent Mihály- nap
09.27.-09.29.

Téma
Előzmény:
Papírgyűjtés
az ünnepi hét anyagi
fedezetének
biztosítására.

Idő
09.18.-09.22.
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Felelősök
Királyné Egri
Mónika

Szent Mihály napi
szokások
felelevenítése.

1.nap
Egészség nap,
gyümölcskóstolás,
must készítés

09.27.

Pördülj-fordulj
táncos játékok

Szent Márton
legendájának
feldolgozása

Csiernikné Rózsa
Ibolya
Kudlákné Ratár
Klára
Tóthné Papp
Krisztina
Kuruczné Kocsis
Judit
Szamosiné Dorner
Katalin, Zsóriné
Nagy Mónika

2.nap
Ficánkoló nap,
mozgás örömének
átélése játékosan.

09.28.

1.nap
Szent Márton
legendájának
eldramatizálása a
nagycsoportosok
előadásában.

11.06.

Vandlik Julianna
Tokainé Kiss Zita

2.nap
Márton- napi
„körjáték -blokk”
”libás”játékok
összefűzése

11.07.

Tóthné Papp
Krisztina

3.nap
Lámpás készítése az
óvoda ünnepi
kivilágításához
(csoportban vagy
tornaterem).

11.08.

Kónyáné Kovács
Mária
Kuruczné Kocsis
Judit

4.nap
Virgonckodjunk!
Kukoricás torna
mezítláb, hogy
nehogy lúdtalpas
légy!

11.09.

Szamosiné Dorner
Katalin, Zsóriné
Nagy Mónika

16

A felújított épület
ünnepélyes átadása

5. nap
11.10.
Köszöntjük névnapja
alkalmából az
óvodába járó Márton
nevű gyermekeket
Liba zsíros kenyér
és töpörtyű lakoma.
Kiállítás a libás
alkotásokból az ovi
galériába.

Királyné Egri
Mónika
Csiernikné Rózsa
Ibolya

A néptáncos
gyermekek
részvételével
ünnepélyes épület
átadó ünnepség

Királyné Egri
Mónika

Nagy Gézáné

11.24.

Mikulás várás

Érkezik a Mikulás, ajándékozás december 06.

Adventi
Kézműves
Játszóház
Farsangi
vigadalom

Közös barkácsolás a
családokkal

december 13.

Kiszebáb égetés
Farsangi jelmezbál

február 15.
február 16.

Nemzeti Ünnep

Séta a Kossuth szoborhoz
Óvoda udvarának ünnepi
díszbe öltöztetése a
kisebbekkel.
Közös megemlékezés a
gyermekkel verssel,
mondókával.

március 12-14

Nyílt nap

az érdeklődő leendő óvodások
szülei számára

március 22.

Költészet napja
Föld napja
Tavaszi zsongás

A Színitanház verses műsorának
megtekintése
Közös virágültetés
gyermekekkel és szülőkkel.
„Egészség nap – Salátázzunk”
Tavaszi zöldségekből saláták,
kóstolók készítése
csoportonként.
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április 13.
április 18.
április 19.

Királyné Egri
Mónika
Vandlik Julianna
Tóthné Papp
Krisztina
Vandlik Julianna
csoportok
óvodapedagógusai
Zsóriné Nagy
Mónika

Királyné Egri
Mónika
Királyné Egri
Mónika
Csiernikné Rózsa
Ibolya
Vandlik Julianna,
Tokainé Kiss Zita

Szent Györgynap

Húsvéti
Kézműves
Játszóház

Lovagi ügyességi vetélkedő az
óvoda udvarán.
Szent György legendájának
megismerése.
Sárkány készítés és eregetés.
Hagyományos tojás díszítő
technikák bemutatása

Hagyományőrző barkácsoló
tevékenységek a gyermekekkel
és szüleikkel
Majális

április 23-25

március 21.
délelőtt

Csiernikné Rózsa
Ibolya

március 21.
15.30-tól

Tóthné Papp
Krisztina
Zsóriné Nagy
Mónika

Ugrálóvár, zene, eszem- május 25.15.30-tól
iszom és dinom-dánom.
Családi nap.
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Szamosiné Dorner
Katalin
Zsóriné Nagy
Mónika

Vandlik Julianna,
Királyné Egri
Mónika

4.2 Beiskolázási adatok (a tanköteleseknél az óvodában maradás okai)
2017/2018-as nevelési évben 95 gyermek volt tanköteles korú, ebből 75 gyermek ment
iskolába, 20 gyermek óvodában maradt.

Óvodában maradó tanköteles
gyermekek
Intézmény összesen
Szigligeti
Kazinczy
Összesen:

14
6
20

ebből ebből ebből ebből
BTMN SNI
HH
HHH
2
2
0
0
2
1
0
0
4
3
0
0

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 és Munkatervben megfogalmazottak szerint zajlottak az év
eleji felmérések. Az eredmények az Egyéni Fejlődési Naplókban kerültek dokumentálásra a
gyermekek személyiséglapjain. A tervek alapján egyénre szabottan történtek a fejlesztések
melynek eredményességéről a szülőket évente kettő alkalommal tájékoztattuk fogadóórán.
4.4.Megvalósult-e a szülők rendszeres tájékoztatása a gyermek fejlődéséről?
Módszerei, gyakorisága.
Az óvodapedagógusok bemeneti dokumentumot (információs lap) vettek fel minden új
gyermekről, mely alapját képzik a gyermek fejlődésének nyomon követését. Egyéni Fejlődési
Naplót vezetnek a gyermekek szociális, érzelmi, értelmi fejlődéséről, s erről félévente előre
megbeszélt időpontban fogadó óra keretében tájékoztatják a szülőket, s ezt aláírásukkal
igazolják.
Szükség szerint év közben is tájékoztattuk a szülőket a gyermek fejlődéséről, ill. az adott
problémáról. Szülői értekezletek alkalmával is lehetőség nyílik információ cserére.
4.5. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai ellátása, együttműködés a
Pedagógiai Szakszolgálati Intézménnyel, tapasztalatok
Alapító okiratunk tartalmazza az ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
óvodai nevelését. Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján: érzékszervi fogyatékos,
nagyothalló; beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek
fogadása biztosított. Az SNI gyermekek fejlesztését logopédus, utazó gyógypedagógusok
segítik. A csoportokban a pedagógiai asszisztensek jelenléte hozzájárul az óvodapedagógusok
integráló, egyénre szabott, nyugodt, kiegyensúlyozott fejlesztő munkájához az óvodai nevelés
keretében.
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Utazó gyógypedagógusok az intézményünkben:
Logopédus: Szűcs Hilda
SZIT/TSMT torna: Bálintné Zsilák Veronika
Gyógypedagógus (autizmus): Nagy Anita
Gyógypedagógus: Békefi Istvánné
Gyógypedagógus (Down-szindróma): Sélleiné Csőke Mónika(1 gyermek)
Szurdopedagógus: Mokrán-Pillár Ildikó(1 gyermek)
BTMN gyermekek fejlesztőpedagógusa: Botyánszki Ilona(Szigligeti)
BTMN gyermekek fejlesztőpedagógusa : Koncza-Kiss Klára (Kazinczy)

2017.10.01
Szigligeti Óvoda
Kazinczy Óvoda
2018.05.31
Szigligeti Óvoda
Kazinczy Óvoda
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A Knt. 47. § (2) , c, (8) alapján az SNI, BTMN státusú gyermekeknél a legfőbb cél az
állapotukból fakadó hátrány csökkentése.
A Nevelési Tanácsadóba utalt gyermekek létszáma koherens az óvodák szociokulturális
hátterével, azaz a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
arányával.
A szociokulturális háttér akkor is károsan hathat a gyermekre, ha érzelmileg hanyagolja el a
család, vagy túlságosan kényeztető nevelést, stb. alkalmaz.
A szakvéleménnyel rendelkező SNI, BTMN gyermekek részére fejlesztési tervet készítettek az
óvónők a Szakszolgálat, Szakértői Bizottság szakvéleményét figyelembe véve, s a fejlesztő
külső szakemberrel együtt működve.
A BTMN - es gyermekeket az óvodapedagógusok, gyógypedagógusok fejlesztették, az SNI - s
gyermekeket utazó gyógypedagógus látta el. Intézményünk jó adottságainak köszönhetően
ezek a fejlesztések és a logopédiai foglalkozások helyben valósultak meg, így a szülőket
megkíméltük a gyermekek más intézménybe történő szállításától.
Jó a kapcsolatunk a Pedagógiai Szakszolgálat intézményével, a Szakértői Bizottsággal.
4.6.Az intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai
Az intézmény élére 2017.11.01-től kerültem, így az ellenőrzések és a látogatások a
csoportokban spontán történtek, főleg ismerkedés, tapasztalatszerzés, megfigyelés volt a célom.
A szakmai ellenőrzés köre kiterjedt:
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Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre,
ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése is a feladatom. A
pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az
azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső
ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák,
hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok, és a vezetés
összteljesítményét mutatja.
A belső szakmai ellenőrzések során (spontán és előre megbeszélt látogatások, önértékelt
óvodapedagógus foglalkozásának látogatása) annak feltárását tartottam fontosnak, milyen
módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:






Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés,
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram nevelési céljainak való megfelelés,
Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés
(teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a
pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia.
Pedagóguskompetenciák

A Belső Önértékelési Csoporttal elkészítettük az intézmény Öt Éves Önértékelési Tervét és
a 2017/2018-as nevelési évre szóló Önértékelési Tervet, amelyet a nevelőtestület 2018.
febr.23-án elfogadott. A feladatterv a pedagógusokra, vezetőre és az intézményre vonatkozik
amely alapján ebben a nevelési évben három pedagógus önértékelése fejeződött be, pozitív
értékeléssel, önfejlesztési terv készítésével. Az eljárások dokumentációját, eredményét
feltöltöttük az informatikai rendszerbe. A törvényi előírásoknak és jogszabályoknak
megfelelően kiemelt figyelmet fordítottunk a pedagógusok előmeneteli rendszerére, a
minősítési eljárás lefolytatására vonatkozó feladatokra.
Önértékelt pedagógusok 2017/2018:




Zsóriné Nagy Mónika(március)
Kónyáné Kovács Márta(április)
Rózsa Anikó(május)

Tanügyi dokumentációk ellenőrzése a csoportokban:




Adminisztratív munkákra: Felvételi és Mulasztási Naplók, Egyéni Fejlődési Naplók,
Csoportnaplók, gyermekek hiányzását igazoló dokumentumok, jelenléti ívek aktualizált
vezetése, formai követelményeknek való megfelelés.
a csoportban történő nevelés általános feladataira, szokásrendszerre
 a csoportban dolgozó felnőttek együttműködésére
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Pedagógiai asszisztensek, dajkák, takarítók spontán ellenőrzése a következő szempontok
szerint történt :





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

Mindkét óvodában részt vettem nyílt napokon, szülői értekezleteken, SZMK értekezleteken,
mind a 12 csoport Évzáró-ballagási ünnepségén, Anyák napi ünnepségeken, óvodai szintű
rendezvényeken.
4.7 DIOO foglalkozás(székhely és telephely)
Intézményünk mindkét épületében használták a pedagógusok a DIOO digitális fejlesztő játékot,
a szülők tájékoztatása utána nagycsoportos gyermekek részesültek a fejlesztő lehetőségben. Az
óvodásainkhoz közel áll a digitális technika, színes menüből választhatnak a különböző játékok
közül. A feladatok részterületenként fokozatosan, a gyermek fejlődésével párhuzamosan
nehezednek. Az év végére a játék hatására több részképességük mutatott fejlődést: írásmozgás
koordináció, rész-egész viszony, időrendiség, szerialitás, szövegértés és auditív képességek.
5. A nevelés nélküli munkanapok felhasználásának módja, eredményessége
Intézményünk 4 nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe.
Időpont

Téma

Tartja

Felelős

Eredményesség

2017. október 6.

Tanulmányi kirándulás –
szakmai nap

óvodavezető

óvodavezető

Technikai okok miatt
elmaradt

2017. november 10.

Alkalmazotti értekezlet

óvodavezető

óvodavezető

2018. február 23.

Alkalmazotti értekezlet

óvodavezető

óvodavezető

2018. április 13.

Alkalmazotti értekezlet

óvodavezető

óvodavezető

2017.11.01-től
kinevezett óvodavezető
bemutatkozása,
feladatok megbeszélése
Az óvoda önértékelési
tervének megbeszélése
után, látogatás a
békéscsabai Zöld
Óvodába
Fenntartó engedélyével
az időpont áthelyezésre
került 2017.06.15.

2018.június 15.

Alkalmazotti közösség
kirándulása, tanévzáró
értekezlettel egybekötve

óvodavezető

óvodavezető

22

A nevelési év
tapasztalatainak
megbeszélése,

2018. augusztus 31.

Tanévzáró-tanévnyitó
értekezlet.

óvodavezető

óvodavezető

közösségformálás a
kirándulás alakalmával
A Fenntartó
engedélyével áthelyezve
2018.augusztus 27.

Nyári karbantartási szünet időtartama: 4 hét óvodánként, a mentesítést telephely zárása estén a
székhely óvoda oldja meg, székhely óvoda zárásakor a telephely óvoda fogadja a
gyermekeket.
Mentesítő óvoda a nevelés nélküli munkanapokon: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda,
Mackó- Kuckó Óvoda.
6. Az óvodapedagógusok megbízatásaihoz kapcsolódó feladatok értékelése
6.1. A gyermekvédelmi munka az óvodában
A Szigligeti Óvodában Beghdadi Éva, 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, eset megbeszéléseken, fontosnak tartják az észlelést, megelőzést.
Óvodán belül is rendszeresen tájékozódnak a pedagógusoktól a gyermekekkel kapcsolatban,
hogy mihamarabb segítséget kapjon az arra rászoruló gyermek, ill. család.
Kazinczy-lakótelepi Óvoda
Figyelemmel kísértük azoknak a családoknak a működését, akiknél problémát észleltünk, és
tanácsokkal is igyekeztünk ellátni őket. A gyermeki toleranciára és elfogadásra építve
igyekeztünk a szülőket is a másság elfogadására, toleráns magatartásra bírni.
Az óvoda és a családok közötti jó kapcsolat is feltétele volt a folyamatos óvodába járásnak, és
a bizalom elnyerésének. A gyermekek rendszeresen jártak óvodába, a hiányzásukat orvos által
igazolták.
A fejtetvességet időnként védőnő ellenőrizte. Ebben a tanévben jellemzően nem fordult elő.
Óvodánkba járó gyermekek száma: 139 fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 10 fő.
Veszélyeztetett gyermek nincs óvodánkban.
A hátrányos helyzetű gyermekek száma évről évre csökkenő tendenciát mutat. Ebben nagy
szerepet játszik az ingyenes étkezés lehetősége, mely nagy segítséget jelent sok, anyagi gonddal
küzdő családnak.
Óvodánkban a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek száma: 9 fő,
sajátos nevelési igényű gyermekek száma 5 fő. Ezeket a gyermekeket együtt neveljük a
csoportokba járó többi gyermekkel.
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A BTMN gyermekeket az óvodapedagógusok fejlesztik, az utazó gyógypedagógus heti
rendszerességgel foglalkozik a gyermekkel, időnként segítséget kérve az óvodában dolgozó
fejlesztőpedagógus szakvizsgával rendelkező kolléganőtől.
A sajátos nevelési igényű gyermekek részére a Fenntartó biztosította a gyógypedagógiai
fejlesztést, a logopédiai ellátást és a mozgásfejlesztést.
Óvodánkban 14 kisgyermek él nagycsaládban, orvosi véleménnyel 4 tartósan beteg.
Jó a kapcsolatunk a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel. Rendszeres és személyes.
Munkánk során figyelemmel kísérjük a problémás családok életét, jelezzük egymásnak
tapasztalatainkat és az esetleges változásokat.
Szigligeti Óvoda
Óvodánkba járó gyermekek száma:134 fő, ebből rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül:14 fő, Sajátos Nevelési Igényű gyermekek száma:12fő, Beilleszkedési, Tanulási,
Magatartási Nehézséggel küzdő gyermekek száma:12 fő, védelembe vett gyermekek száma: 1
fő . Sajnos több alkalommal kellett védőnő segítségét kérni fejtetvesség miatt, amely visszatérő
problémának bizonyult.
Két alkalommal vettünk részt a védelembe vett gyermekünkkel kapcsolatos esetkonferencián,
ahol sor került a gyermekkel és a családjával kapcsolatban álló intézmények közötti
információcserére.
Sajnos kiderült, hogy a védelembe vétel óta nem történt pozitív változás a család életében. A
szülők a szakemberek tanácsait nem fogadják meg, vagy csak látszólag működnek együtt, majd
a gyakorlatban nem alkalmazzák azokat a gyermeknevelés, pénzbeosztás, életvezetés
vonatkozásában.
Jó a kapcsolatunk a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel. Munkánk során figyelemmel
kísérjük a problémás családok életét, jelezzük egymásnak tapasztalatainkat és az esetleges
változásokat.

6.2.A munkaközösség működése
A Kreatív Báb Munkaközösség Tóthné Papp Krisztina vezetésével ebben a nevelési évben is
sikeres évet zárt. A vezetői feladatait 2018.05.01-től Zsóriné Nagy Mónika vette át. A Helyi
Pedagógiai Program szellemében ápolja a munkaközösség a népi, nemzeti hagyományokat,
formálja a közösségi szellemet, személyiségeket. Programjaink: Szent Mihály-napi mulatság,
Márton-napi programok, Adventi Ünnepkör, Adventi Kézműves Játszóház, Nemzeti Ünnep,
Jeles napok(Föld napja), Húsvéti hagyományok, Szent György- napi programok, Majális.
Mindkét óvodában nagyon sokat barkácsoltak a gyermekek, szép alkotások születtek a felnőttek
és gyermekek örömére. A megvalósult programokban a hagyományokra építettünk, több
program új elemként szerepelt, gazdagítva az óvodai életet. A jövőben a hagyományok
mélyebb, átfogóbb megismerése a célunk és ezek beépítése a mindennapi munkánkba is.
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Az Úton a Zöldbe új munkaközösség amelyet ebben a nevelési évben hívott életre a Szigligeti
Óvoda nevelőtestülete. Kidolgozásra került Rotyisné Dehelán Ildikó vezetésével a Zöldítő
lépések programterv abból a célból, hogy 1-2 éven belül pályázni tudjunk „Zöld Óvoda” címre.
Felvettük a kapcsolatot a lencsési Zöld ovival, valamint a békési Fürkész Óvodával, akiktől
útmutatást kaptunk a munkánkhoz. Programjaink: Komposztálás ünnepnapján ellátogattunk a
Körösök Völgye Látogatóközpontba, madárodú kihelyezése (cél: ”Madárbarát
Óvoda”),terrárium beszerzése három afrikai achát csigával(gondozási feladatok),”Újra papír”
kézműves foglalkozás, szelektív papírgyűjtés, kiskert kialakítása és gondozása csoportonként,
Zöld Pont kialakítása, ”Föld napja” projekt. A munkaközösség számára fontos az elkészült
fejlesztőszoba, Fürkész barlang funkciójának megvalósítása.
Nevelőtestületünk eredményesen végezte munkáját, melynek eredményeképpen az óvodás
gyermekeink számára a környezettudatos nevelést biztosítani tudtuk.
Kapcsolat szakemberekkel:
természetvédelmi szakember.

Selmeczi

László

gomba-szakellenőr,

Boldog

Gusztáv

6.3.A kötött munkaidőn felüli feladatellátás arányos megszervezésének dokumentálása
A Szigligeti Óvodában Varga Lászlóné, a Kazinczy Óvodában Vandlik Julianna(2017.11.01től) felelőse ennek a feladatnak. Pontosan megszervezték a feladatok ellátását, dokumentálták,
törekedtek arra, hogy mindenki ugyanolyan arányban vegye ki a részét a túlmunkából.
7. Gyermek, illetve dolgozói baleseti statisztika, a balesetek megelőzésére tett vezetői
intézkedések
Gyermekbaleset nem volt ebben a nevelési évben. Apróbb sérülések, horzsolások az udvar
beton felülete miatt adódtak leginkább. Igyekszünk a jövőben is odafigyelni baleset
megelőzésre. A Kazinczy-lakótelepi Óvoda udvarának egyenetlensége miatt árajánlatot kértem
vállalkozótól a hibák kijavítására, a balesetveszély megszüntetésére.
A balesetveszélyes játékok a veszély fennállásáig lezárásra kerültek mindkét óvodában,
javításukra, cseréjükre megtettem a szükséges intézkedéseket.
A nevelési évben két dolgozó szenvedett munkahelyi balesetet:
Szamosiné Dorner Katalin:
2017.11.27.-én 7:00 perckor munkavégzés közben érte baleset. Munkába érkezés után jobb
lábának bokája megbicsaklott és maga alá fordult, bokája megzúzódott. Másfél hétig volt
táppénzen, helyettesítését az egyenletes teherviselés szerint megoldottuk.
Apáti-Nagy Gáborné:
2017.11.14-én 11:00-kor munkahelyén elvesztette egyensúlyát, ráesett egy kisszékre, a jobb
bordatájéka megzúzódott. Emiatt egy hónapig táppénzen volt, helyettesítését az
óvodapedagógusok az elrendelhető négy óra terhére oldották meg.
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8. Kapcsolat a szülői szervezet képviselőivel: a kapcsolattartás módja, gyakorisága,
résztvevők. Az óvoda kapcsolatrendszere, rendezvényei

Szülői értekezletek
Időpont
2017október
eleje
2017.november

2018. január
2018. április
2018. június
06-07
2018.június 12

Helye
Szigligeti Utcai
és Kazinczy ltp. Óvoda
Szigligeti Utcai
és Kazinczy ltp. Óvoda
Manó csoport
Katica csoport
Szigligeti Utcai
és Kazinczyltp. Óvoda
Szigligeti Utcai
és Kazinczyltp. Óvoda
Szigligeti Utcai
és Kazinczyltp. Óvoda
Szigligeti
Óvoda
Őzike csoport

Téma
Év elejei megbeszélnivalók,
SZMK tagok megválasztása

Tartja
Óvodapedagógusok

A csoport érintő változások
megbeszélése, az új
óvodapedagógusok
bemutatása.

Óvodavezető és az
óvodapedagógusok

Aktuális témák

Óvodapedagógusok

Évzáró, Anyák napja, ballagás,
Majális-Juniális

Óvodapedagógusok

Új kiscsoportosok szülői
értekezlete

Óvodavezető és az
óvodapedagógusok

Az új óvodapedagógus
bemutatása a szülőknek

Óvodavezető és az
óvodapedagógusok

SZMK vezetői értekezletek
Időpont
2017. október

Helye
Szigligeti-, és
Kazinczy ltp.
Óvoda
2017.november Szigligeti
Utcai és
Kazinczy-ltp.
Óvoda
2017.november Szigligeti
Óvoda
2018.január

2018. április

Szigligeti
Utcai és
Kazinczy-ltp.
Óvoda
Szigligeti
Utcai és
Kazinczyltp. Óvoda

Téma
Aktuális
megbeszélés, SzMK
elnök választás
Aktuális témák
Mikulás ajándékok,
alapítványi bevételek,
kiadások
Manó csoport SzMK
vezetőivel egyeztetés
a csoportot érintő
változásokról
Tájékoztatás az
uszoda felújításáról,
aktuális információk
cseréje,
Majális, Juniális
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Felelősök
óvodavezető

Tartja
SZMK szülők

óvodavezető

SZMK szülők

óvodavezető

Óvodavezető

óvodavezető

SZMK szülők

óvodavezető

SzMK szülők

Folyamatosan kapcsolatot tartok mindkét óvodában a Szülői Szervezettel, együttműködés,
kooperáció jellemző az óvoda és a Szülői Szervezet kapcsolatára. Az intézmény szintű
programoknak a szervezésében és lebonyolításában hatékonyan részt vállalnak.
A csoportban részt vettem a szülői értekezleteken, beszámoltam terveimről, tájékoztattam a
szülőket az aktuális információkról.
Mindkét óvodában a csoport szülői értekezletek előtt, SZMK értekezletet tartottunk az aktuális
tennivalókról, egyeztettünk időpontokról.
9. A költségvetési gazdálkodás eredményessége, problémái, az óvoda gazdasági helyzete
9.1.Pályázatokon való részvétel, nyertes pályázatok, a költségvetési bevételen túli
egyéb bevételek alakulása
Megnevezés
Fejlesztőszoba kialakítása
Fejlesztőszoba kialakítása
Érintésvédelmi felülvizsg. során feltárt
hibák javítása
Érintésvédelmi felülvizsg. során feltárt
hibák javítása

Kitől kaptuk
Fülöp Csaba
Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejl. Bizottság
PGVB
PGVB

Játszótéri eszközök - Szigligeti Óvoda
Játszótéri eszközök - Kazinczy Óvoda
Óvodai játékeszközök karbantartása,
cseréje II. ütem
Adventi kézműves játszóház szervezése,
eszköz és barkácsoló anyag beszerzése
Eszközbeszerzés
Biológiai hulladékok hulladékkezelési
költsége

Kiss Tibor
Közműv., Ifjúsági, Oktatási
és Sportbizottság
PGVB

2017.évi rendezvények szervezése
A Szigligeti Utcai Óvoda garázsokkal közös
falának felújításához támogatás

Fülöp Csaba
PGVB

Összeg
150 000
Ft
500 000
Ft
992 000
Ft
166 000
Ft
850 000
Ft
850 000
Ft
857000
Ft
75 000
Ft
419 328
Ft
120 000
Ft
100 000
Ft
300 000
Ft

Elszámolás
határideje
12/31/2018
9/30/2018
9/30/2018
9/30/2018

1/31/2017
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017
12/31/2017

TOP-6.2.1-15-BC1-2016-00003 Család barát pályázat
Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be
óvodánk(telephely) korszerűsítésére, ennek a TOP pályázatnak köszönhetően a kivitelezés
majd 100 millió forintból valósulhatott meg.
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2017.április 01-től az óvoda udvarának 1/3-ad részét elkerítette és lezárta a kivitelező,
biztonságos környezetet alakítva ki, hogy a csoportok munkája zavartalanul folytatódhasson.
Május közepéig minden csoport lebonyolította az év végi ünnepeket, köszöntöttük az
édesanyákat, az idősek otthonába jártunk egy verscsokorral, részt vettünk a városi
eseményeken. Minden haladt a megszokott módon, de közben az épületet folyamatosan
ürítettük a teljes munkaterület átadására. A nyáron a Szigligeti Utcai óvodában vendégeskedtek
a gyermekek és pedagógusok, ahol a felső szintet foglalhatták el. Augusztus utolsó hetében
zajlott a takarítás és visszapakolás.
A nyitás időpontja szeptember 04-én, hétfőn érkezett el, ekkor vártuk először a gyermekeket a
Tábor utcában.
Egy olyan felújított épületben kezdhettük meg nevelő munkánkat, ahol a környezet, a tárgyi
feltételek maximálisan kielégítik minden igényünket.
A beruházás során különböző átalakítási munkák történtek, többek között női és férfi
személyzeti öltöző és mosdó került kialakításra. Megújult az nevelői szoba, a kis iroda és azok
a közösségi terek, ahol feltöltődhet a dolgozó. A megszűnő csoportszoba helyén a hiánypótló
fejlesztő szoba kapott helyet, ahol logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus végezheti
munkáját. Emellett a közlekedő helyiségekben teljes burkolatcserét végzett a kivitelező, a
gyermekmosdók komplett felújítása, a víz- és gépészeti szerelvények cseréje is megtörtént,
illetve egy akadálymentes mellékhelyiséget is kialakítottak.
Az új épületrészbe helyezkedik a Méhecske csoportszobája a hozzá tartozó öltöző és mosdó
helységek.
Ezzel egyidejűleg energiahatékonysági korszerűsítés, ami magába foglalja a homlokzat
hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, a központi fűtés valamint elektromos rendszer átalakítását.
Az ünnepélyes épület átadó eseményre november 24-én került sor.
Fejlesztő szoba kialakítása Szigligeti Óvoda
Megnevezés
Fejlesztőszoba
kialakítása
Fejlesztőszoba
kialakítása

Kitől kaptuk
Fülöp Csaba
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejl.
Bizottság

Összeg

Elszámolás
határideje

150 000
Ft 12/31/2018
500 000
Ft 9/30/2018

A Szigligeti u. 3 sz. alatti ingatlanban található 14 nm funkció nélkül használt helység állaga
és műszaki állapota folyamatosan romlott, mely hibáknak az elhárítása , állagmegóvás is
biztonsági okokból szükségessé vált. Az óvoda épületét érintő energetikai felújítás nem érinti
a fent említett helység felújítását. A karbantartás elmaradása következtében az
épületszerkezetek, az elektromos vezetékek és berendezések nem megfelelő műszaki állapota
generálhatott volna közvetett módon épületszerkezeti, vagy anyagszerkezeti elváltozásokat. A
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20/ 2012 (VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról előírja, hogy székhelyenként és telephelyenként
egy egyéni foglalkoztató a kötelező feltétele az óvodára vonatkozó feltétel rendszernek, amely
a székhely óvodában nem volt biztosított.
Az óvoda hatékony működése érdekében kértem a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságot hogy a helység állagának romlását és funkcióval való
felruházását (egyéni foglalkoztató helység) támogassa 500 e forinttal, mely összeget az óvoda
számára biztosították.
Célunk, hogy a június 9-én átadásra került, eddig tárolónak használt helység megfeleljen a
fejlesztőszoba funkciónak, olyan eszközökkel, bútorzattal legyen berendezve ,amely ideális a
gyermekek fejlesztése számára. A másik kiemelten fontos szempont volt szoba létrehozásában
egy szemlélet, amit az itt dolgozó kollégáimmal együtt vallunk: a környezetét óvó- védő ember
magatartásának átültetése a gyermekek személyiségébe. Nagyon fontos, hogy a cél eléréséhez
közvetlen tapasztalásra, megfigyelésre, vizsgálódásra, cselekvésre van szükség. Az általunk
Fürkész barlangnak nevezett helység a fejlesztőszoba funkció mellett egy vizsgálódó,
környezeti tapasztalatokat bemutató tehetségműhelynek adna otthont. Lehetőség lesz benne
bogárvizsgáló használatára, ismerkedni a földgömbbel. Pályázati lehetőségekből,
támogatásából szeretnék bővíteni az idejáró 150 gyermek részére az eszközkészletünket.
A helység berendezésére, az óvoda alapítványa számára a Marzek Kner Packaging
Csomagolóanyag-gyártó Kft. biztosított 100 e forintot.
Szigligeti Utcai Óvoda világításának korszerűsítése, érintésvédelmi hibák javítása:
Érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hibák javítása PGVB 992 000 Ft 9/30/2018
Érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hibák javítása PGVB 166 000 Ft 9/30/2018

Az Szigligeti Óvoda minden csoportszobájába az érintésvédelemnek megfelelő dugaljak
kerülnek felhelyezésre, LED panelekkel lettek ellátva a helységek, a közlekedő folyosókkal
együtt. A munkálatok várható befejezésének időpontja: 2018.07.20.
9.2.A tárgyi feltételek alakulása, kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben szereplő
eszközök beszerzése, pótlása
Nagy beruházásra a 2017/2018 évben nem került sor. Igyekeztem gazdaságosan működtetni az
intézményt, csökkenteni a felesleges kiadásokat. Beszerzéseket a szabályzatnak megfelelően
valósítottam meg. Az árajánlatok közül a kedvező ár a minőségi munka illetve minőségi eszköz
beszerzése volt a szempont. Folyamatosan tartottam a kapcsolatot Kürtiné Nagy Évával, a
Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjével, minden pénzmozgást előzetesen megbeszéltem vele.
A tárgyi feltételek javítására a lehetőségekhez mérten nagy hangsúlyt fektetünk, mert jelentősen
befolyásolhatja a pedagógiai célkitűzéseink megvalósulását.
Az Szigligeti Óvoda minden csoportszobájába az érintésvédelemnek megfelelő dugaljak
kerülnek felhelyezésre, LED világítással lettek ellátva a közlekedő folyosókkal együtt. A
munkálatok várható befejezésének időpontja: 2018 07.20.
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A nyári karbantartási szünetben a villanyszerelési munkálatok után keletkezett hibák javítása
és higiéniai okok miatt három csoportszoba mennyezete, egy csoportszoba teljes falazata került
mázolásra. Kettő közlekedő folyosó, konyha és egy gyermekmosdó festése a karbantartási
szünet utolsó hetében kerül festésre.
A Szigligeti Óvoda helyiségei sajnos elpiszkolódtak, karbantartást igényelnek. Gazdasági
lehetőségeimhez mérten igyekszem megvalósítani festésüket, karbantartásukat.
9.3.Játszótéri eszközök felülvizsgálata
Játék megnevezése
Kódszáma

Hibák leírása Jegyzőkönyv szerint

Javítási műveletek
Javítást
(pl:jegyzőkönyv szerinti
végezte,név,beosztás
javítás,megszüntetve,folyamatban)

SZIGLIGETI ÓVODA
Homokozó 01/9247/17

A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő.

padok festése árnyékoló
lebontása

Dombi Norbert
udvaros

Homokozó 02/9247/17

A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő. Az eszköz szerkezeti elemei
repedtek, sérültek.
Az összekötő alkatrészek szerszám nélkül
kioldhatók.

padok festése árnyékoló
lebontása

Dombi Norbert
udvaros

selejtezés megtörtént,
lebontásra került

Dombi Norbert
udvaros

Csúszda 04/9247/17

Az eszköz szerkezeti elemei repedtek,
alakváltozás tapasztalható. Az eszközön az
ujjakat veszélyeztető beszorulási helyek
találhatók.

gittelés, festés, beszorulási
hely megszüntetése

Dombi Norbert
udvaros

Hinta 05/9247/17

Az esési magassághoz megfelelő hosszúságú
és szélességű ütéscsillapító felület nincs
biztosítva.

áthelyezés, ütéscsillapító
felület kialakítása, homokkal
feltöltés

Dombi Norbert
udvaros

megfelelő volt,nem kellett
javítani

Dombi Norbert
udvaros

Mászóka 03/9247/17

Polyball 06/9247/17
Rugós billenő eszköz
07/9247/17

A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő. Az eszköz szerkezeti elemei
repedtek, sérültek. Az eszközön záródugók
hiányoznak.

gittelés, festés, záródugók
pótlása

Dombi Norbert
udvaros

Mászóka 08/9247/17

A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő. Az eszköz szerkezeti elemei
repedtek, sérültek. A talajon kiálló részek
találhatók. Az ütközőfelület ütéscsillapító
tulajdonsága nem megfelelő.

selejtezés megtörtént,
lebontásra került

Dombi Norbert
udvaros
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Mászóka 09/9247/17

A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő. A fa alkatrészek szálkásak. Az
eszköz szerkezeti elemei repedtek. Az esési
magassághoz megfelelő mellvéd nincs
biztosítva. A mellvéd nyílása 500-1200mm
közötti, és nincs lezuhanása elleni védelem. A
mellvéden létrafokként használható vízszintes
kereszt rudak találhatók. Az eszközön a fejet
veszélyeztető beszorulási helyek találhatók.
A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő. Az eszköz szerkezeti elemei
repedek, sérültek.

selejtezés megtörtént,
lebontásra került

Dombi Norbert
udvaros

festék, tömítőanyag
megvásárlása megtörtént
javítás folyamatban
lezárva

Dombi Norbert
udvaros

Mászóka 11/9247/17

A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő. Az eszköz szerkezeti elemei
repedek, sérültek. A megfogásra tervezett
elemek mérete nagyobb, mint 60 mm. Az
eszközön a fejet veszélyeztető beszorulási
helyek találhatók. A létrafokok,szárak nem
felelnek meg a fej beszorulási helyeire
vonatkozó követelményeknek.

selejtezés megtörtént,
lebontásra került

Dombi Norbert
udvaros

Hinta 12/9247/17

Az eszközön a fejet veszélyeztető beszorulási
helyek találhatók. Az ütközőfelület
ütéscsillapító tulajdonsága nem megfelelő. Az
esési magassághoz megfelelő hosszúságú és
szélességű ütéscsillapító felület nincs
biztosítva.

áthelyezve, ütéscsillapító
felület biztosítva

Dombi Norbert
udvaros

Mászóka 13/9247/17

A környezeti hatások elleni védelem (festés)
selejtezés megtörtént,
nem megfelelő. Az eszköz szerkezeti elemei
lebontásra került
repedek, sérültek. Az esési magassághoz
megfelelő mellvéd nincs biztosítva. A mellvéd
nyílása 500-1200mm közötti, és nincs
lezuhanás elleni védelem. A mellvéden
létrafokként használható vízszintes kereszt
rudak találhatók. Az eszközön a fejet
veszélyeztető beszorulási helyek találhatók.
Az eszközön a lábfejet, lábszárat veszélyeztető
beszorulási helyek találhatók.

Királyné Egri
Mónika,
óvodavezető

Rugós billenőeszköz
14/9247/17

A műanyag alkatrészek repedezettek, sérültek.

repedezett ülőke cseréje

Dombi Norbert
udvaros

Homokozó 15/9247/17

A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő.

padozat festése árnyékoló
lebontása

Dombi Norbert
udvaros

Homokozó 16/9247/17

A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő. Az eszköz szerkezeti elemei
repedtek.

padozat festése

Dombi Norbert
udvaros

padozat festése

Dombi Norbert
udvaros

Megfelelő volt, nem kellett
javítani

Dombi Norbert
udvaros

Egyensúlyozó híd
10/9247/17

Homokozó 17/9247/17
A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő.
Mászóka 18/9247/17
Megfelelt
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Csúszda 19/9247/17

festés, gittelés, lezárva

Dombi Norbert
udvaros

Kis torony

Az eszköz szerkezeti elemei repedtek,
sérültek. Az ütközőfelület ütéscsillapító
tulajdonsága nem megfelelő. A talaj borítása
nem felel meg az MSZ EN 1176-1-nek.
új eszköz

telepítve

Kerti Játék Kft.

Babaház

új eszköz

telepítve

Kerti Játék Kft.

Kombinált játszóvár

új eszköz

telepítve

Kerti Játék Kft.

Boltíves mászóka

új eszköz

telepítve

Kerti Játék Kft.

KAZINCZY ÓVODA
Homokozó 01/9515/17

Mászóka 02/9515/17

Homokozó 03/9515/17

A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő. Az eszköz szerkezeti elemei
repedtek, sérültek, korhadtak. Az érdes
felületek sérülésveszélyt jelentenek. Az
eszközön kiálló facsavar található. Az
eszközön nyitott csővégek találhatóak. Az
építkezési hulladékok eltávolítása, homok
pótlása szükséges
Az eszköz szerkezeti elemei repedtek,
korhadtak A csavarok 8 mm-en túl kiállnak Az
eszközön a fejet veszélyeztető beszorulási
helyek találhatók. Az eszközön az ujjakat
veszélyeztető beszorulási helyek találhatók.
Az esési térben sérülésveszélyt jelentő akadály
található. Az ütközőfelület ütéscsillapító
tulajdonsága nem megfelelő. A létrafokok,
szárak nem felelnek meg a fej beszorulási
helyeire vonatkozó követelményeknek A
létrafokok nem stabilak
Az eszköz szerkezeti elemei helyenként
korhadtak.

Homokozó 04/9515/17
Az eszköz szerkezeti elemei korhadtak. Az
érdes felületek sérülésveszélyt jelentenek. A
talajon kiálló részek találhatók. A szerkezeti
elemek szerszám nélkül oldhatók
Csúszda 05/9515/17

A műanyag alkatrészek repedtek. Az eszköz
szerkezeti elemei nem stabilak Az eszközön
kiálló facsavarok találhatók. Az eszközön
olyan nyílások, részek vannak, amelyekbe a
ruházat beakadhat, fennakadhat. A talajon
kiálló részek találhatók. Az ütközőfelület
ütéscsillapító tulajdonsága nem megfelelő. A
létrafokok nem stabilak MSZ EN 1176-3:2008
40, 46 Az illesztések között hézag, V alakú
nyílás van. A talaj borítása nem felel meg az
MSZ EN 1176-1-nek MSZ EN 1176-1:2008
78/2003. (XI.27.) GKM rendelet
Dokumentációból az eszköz tanúsítványa
hiányzik
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padozat teljes cseréje
építkezési hulladék
elszállítása, homok pótlása

Kovács István
udvaros

eszköz selejtezése, lebontása
balesetveszély elhárítása

Kovács István
udvaros

padozat teljes cseréje,
időjárás elleni védelem,
homok teljes cseréj

Kovács István
udvaros

padozat teljes
cseréje, időjárás elleni
védelem,
homok teljes cseréje

Kovács István
udvaros

csúszdatest cseréje,
repedések tömítése, kiálló
részek eltávolítása, festés,
illesztéseknél a hézagok
tömítése

Kovács István
udvaros

Mászóka 06/9515/17

Mászóka 07/9515/17

Rugós billenőeszköz
08/9515/17

Vonat 09/9515/17

Rugós billenőeszköz
10/9515/17

Babaház 11/9515/17

Homokozó 12/9515/17

Rugós billenőeszköz
13/9515/17

faágak levágása, talaj
A szabad térben akadály található. (faágak) Az karbantartása
ütközőfelület ütéscsillapító tulajdonsága nem
megfelelő. A talaj rendszeres időközönként
karbantartása nem történik meg
Záródugók pótlása, kiálló
részek megszüntetése.
Az eszközön kiálló éles részek találhatók. A
Gumitégla cseréje
csavarok 8 mm-en túl kiállnak, nem fedettek.
folyamatban.
Az eszközön záródugók hiányoznak. Az esési
magassághoz igazodó méretű ütéscsillapító
felület nincs biztosítva. Az ütközőfelület
ütéscsillapító tulajdonsága nem megfelelő.
selejtezés, lebontás
A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő. Az eszköz szerkezeti elemei
repedtek, korhadtak, sérültek, nem stabilak A
csavarok 8 mm-en túl kiállnak, nem fedettek.
Összenyomási, nyírási helyek nem
megengedettek A lökőterhelések nem
csillapítottak. Az eszközön záródugók
hiányoznak.
lezárva
A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő. Az eszköz szerkezeti elemei
Selejtezés alatt
repedtek, sérültek, korhadtak, stabilitása nem
megfelelő. Az eszközön kiálló hegyes
dróthuzal található. A csavarok 8 mm-en túl
kiállnak, nem fedettek. A szerkezeti elemek
szerszám nélkül kioldhatók. Az eszköz nincs a
talajhoz maradandó módon rögzítve.
Lököterhelés csillapítása
Összenyomási, nyírási helyek nem
folyamatban. A szabadtéri
megengedettek. A lökőterhelések nem
akadály megszüntetve, esési
csillapítottak. A szabad térben akadály
térben az akadály elhárítva.
található Az esési térben sérülésveszélyt
jelentő akadály található.
áthelyezése még nem történt
Az eszköz szerkezeti elemei korhadtak,
meg, lezárva
stabilitása nem megfelelő. Az 1, 5 m-es esési
tér nem biztosított. Az esési térben
sérülésveszélyt jelentő akadály található. A
talajon kiálló részek találhatók
A környezeti hatások elleni védelem (festés)
festés, tömítés, az esési
nem megfelelő. Az eszköz szerkezeti elemei
térben az akadály elhárítása.
repedtek. Az eszközön kiálló szög és facsavar
található. Az 1, 5 m-es esési tér nem
biztosított. Az esési térben sérülésveszélyt
jelentő akadály található. A talajon kiálló
részek találhatók.

Kovács István
udvaros

A talajon kiálló részek találhatók. A talaj
rendszeres időközönként karbantartása nem
történik meg.

kiálló részek elfedése talaj
karbantartása

Kovács István
udvaros

áthelyezés megtörtént, esési
tér biztosítása homokkal
kialakítva

Kovács István
udvaros

Hinta 14/9515/17
Az eszköz stabilitása nem megfelelő. Az esési
magassághoz igazodó méretű esési tér és
ütköző felület nincs biztosítva. Az esési térben
sérülésveszélyt jelentő akadály található. Az
alkalmazott talajburkolat rétegvastagsága nem
éri el a 300 mm-t. Az ütközőfelület
ütéscsillapító tulajdonsága nem megfelelő.
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Kovács István

Királyné Egri
Mónika,
óvodavezető

Királyné Egri
Mónika,
óvodavezető

Királyné Egri
Mónika,
óvodavezető

Királyné Egri
Mónika,
óvodavezető

Kovács István
udvaros

Mászóka 15/9515/17

Hintaállvány

A környezeti hatások elleni védelem (festés)
nem megfelelő. Az eszköz szerkezeti elemei
repedtek, korhadtak, gombásak. Az eszközön
záródugók hiányoznak. Az esési térben
sérülésveszélyt jelentő akadály található. A
talajon kiálló részek találhatók. Az
ütközőfelület ütéscsillapító tulajdonsága nem
megfelelő
új eszköz

Rugós Lóhere

Királyné Egri
Mónika,
óvodavezető

Selejtezve

telepítve

Kerti Játék Kft.

új eszköz

telepítve

Kerti Játék Kft.

Kis torony

új eszköz

telepítve

Kerti Játék Kft.

Babaház

új eszköz

telepítve

Kerti Játék Kft.

A nevelési évben több udvari játékeszköz selejtezésre került balesetveszély elhárítása miatt, a
játékeszközök a fenti táblázat szerint kerültek pótlásra. A jegyzőkönyvekben megjelölt hibák
javítását legtöbb játéknál elvégeztük az I. ütemben biztosított 850 e/telephely fedezeti
összegből. A fennmaradó javítási munkákat, és egy játékeszköz pótlását a II. ütemben
rendelkezésünkre álló 857 e forintból valósítjuk meg.
9.Rendkívüli események az óvodában
A 2017/18. nevelési évben nem volt rendkívüli esemény Intézményünkben.
10. Az év során megvalósuló hatósági ellenőrzések, azok megállapításai
A 2017/ 2018 nevelési év során az intézményünkben nem volt hatósági ellenőrzés.
Békéscsaba, 2018.07.04.
………………………………………..
óvodavezető
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Mellékletek:
Játékos tornafoglalkozás beszámolója
Kreatív- báb munkaközösségi beszámoló
Úton a zöldbe – Zöldítő lépések munkaközösségi beszámoló
Gyermekvédelmi beszámoló:



Szigligeti Utcai Óvoda
Kazinczy-lakótelepi Óvoda
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