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Bevezető

A 2021-2022. nevelési év a megújulás jegyében telt. Intézményünk bölcsődével bővült, ezért a

nevünk megváltozott a nevelési év végére. Az egész évet áthatotta a bölcsőde építése, izgatottan

készültünk az újra, de az óvodai munkánkra koncentrálva, a tervezettek szerint zajlott az év. A

járványhelyzet jelen volt kisebb-nagyobb korlátozásokkal, de az éves tervezett munkánkat

jelentősen nem befolyásolta. A tervezett programokat meg tudtuk valósítani.

A Covid fertőzés ebben az évben is folyamatosan jelen volt az intézményünkben. A szükséges

védelmi intézkedéseket megtettük. Szabályozást készítettünk a vezetőséggel, melyet

megosztottunk a dolgozókkal és a szülőkkel egyaránt. A szükséges eszközoket biztosítottuk a

kézfertőtlenítéshez a szülők részére. A dolgozók részére maszkot, kesztyűt, felület és

kézfertőtlenitőt biztosftottunk a biztonságos munkavégzéshez. Két esetben a teljes kollektivára

tesztelést kértem, mely eredményeként több kolléganő tesztje pozitív lett. 12 esetben volt

érintett csoport, mely korlátozást, vagy csoportzárást vont magával. A nevelési év második

felében már enyhült a szabályozás, de a higiéniai szabályokra továbbra is felhfvtuk a fígyelmet.

Pedagógiai munkánkat a 2021-2022. nevelési évben az intézményi dokumentumok szerint

kezdtük meg, melyeket felülvizsgáltunk és aktualizáltunk, fígyelembe véve a törvényi

módosításokat és az intézmény arculatának váltását. (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend)

A Pedagógiai Programunk felülvizsgálatát követően módosításokat tettünk, melyet az év

kezdete elött elfogadtattunk a nevelő-testülettel és a képviselő-testülettel, így eszerint

kezdhettük meg az évet.

A Pedagógiai Program módositását indokolta, hogy ez volt az elsö teljes nevelési év, ami már

a vezetésem alatt zajlott. Az előző év tapasztalata sokat segített abban, hogy megfogalmazzuk,

min szükséges módosítani és azon az úton haladjunk. Ehhez támpontot adott a vezetői

pályázatom, melyben megfogalmaztam céljaimat, terveimet és a kiemelt területeket. Ezek

fígyelembevételével készült el az Eves Munkaterv.

A tervezés során beépítettem a dokumentumokba a Vezetöi Pályázatomban leírtakat és

továbbra is hangsúlyosan jelen volt, jelen van a különleges bánásmódot igénylő gyermekek

ellátása, fejlesztésüknek a kiépítése, új utak keresése, a prevenció és a kömyezeti nevelés

színesítése, "zöldítése". Elindultunk egy úton, amely számtalan lehetőséget biztosít a

gyermekek egészséges személyiségfejlődéséhez, készségeik-képességeik fejlesztéséhez, amit a
következő években is kiemelünk.



A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy milyen változtatások szükségesek. Ezek a

változtatások a dokumentációt, a munkaközösségek szervezését és az iskolaérettséghez

kapcsolódóan a saját mérőeszközünket érinti. Nyáron megtörtént az átdolgozásuk.

1. Helyzetelemzés

Óvodánkban a 2021-2022. nevelési évben - az Alapitó Okirat alapján - 14 csoportban folyt a

nevelő munka, a felvehető gyermekek száma maximum 420 fő volt. A székhely intézmény

(Dunavarsány, Árpád u. 14) 2 épületében összesen 11 csoport, a telephely intézményben

(Dunavarsány, Bartók Béla u.25) 3 csoport kapott helyet. Az 1 . sarki épületben a csoportszobák

mellett egy logopédiai-fejlesztőszoba és egy tomaterem állt a csoportok és a fejlesztők

rendelkezésére. A 2. emeletes épületben egy tomaszoba és egy logopédiai-fejlesztö szoba

biztosította a fejlesztéshez a megfelelő helyet.

A törvényi háttér változásai, az intézmény szerkezeti és névváltozása, illetve a dokumentumok

évenkénti felülvizsgálata eredményeként az SZMSZ, Pedagógiai Program és a Házirend

módosítása, elfogadtatása is megtörtént a 2021-2022. nevelési évben. Nagy hangsúlyt

fektetünk a dokumentáció aktualizálására.



1. 1. Adatok a 2021. október 1-i statisztika alapján

Gyermeklétszám

Lány

Fiú

SNI (sajátos nevelésí ígényu)

BTMN (beiHeszkedési, tanuJási magatartási

nehézség)

HH (hátrányos hely^elű)

HHH (halniozotian hátrányos hetyzetü)

Veszélyeztetett

Kiilfoldi állampolgár

Ovodai nevelés alól felmentett

Etkező gyermekek száma

Térítés nélkül étkezők

Térítéses

Nem étkezik

Tartös beteg

Rendszeres gyermekvédelmi

támogatásban részesül

Ovodakötelezettségüket

külföldön teljesftik

388

186

202

16

1

1

384

283

101

Székhely

Arpád u. l4.

308

151

157

13

305

218

87

5

4

Telephely

Bartók B.u.25.

80

35

45

1

3

79

65

14

3

2

1.2. A gyermcklétszám alakulása a nevelési év folyamán

A 2021. október 1-i statisztika alapján a gyermeklétszám 388 fő volt (Székhely intézmény 308

fő /Telephely intézmény 80 fő) mely a nevelési év végére, a 2022. augusztus 31-i adatok alapján

399 főre (Székhely intézmény 318 fő / Telephely intézmény 81 fő) emelkedett, az 5 fő SNI
létszám 13 före emelkedett. A számitott létszámunk az 13 fő SNI gyermekkel (8 gyermek 2

főnek számít, 3 gyermek 3 főnek számít, összesen a 13 gyermek 25 főnek számít) együtt

összesen 414 fő volt.



A beiratkozási adatok alapján a létszám folyamatos emelkedése prognosztizálható a jövőre

vonatkozóan is. A fenntartóval egyeztetés történt arról, hogy a gyermeklétszám növekedése

indokolttá teszi új csoport nyitását ajövőben.

Az óvodai csoportok a nevelési év folyamán folyamatosan magas létszámúak voltak és

emelkedő tendenciát mutattak. A 135 fő (+1 fö külföldön tartózkodó) tanköteles korú

gyermekből 2022 áprilisában 96 gyermeket írattak be a következő nevelési évre az általános

iskola 1. évfolyamára.

2 gyermek számára javasolta a pedagógiai szakszolgálat, illetve 37 gyennek számára

engedélyezte az Oktatási Hivatal (szülői kérés alapján) a további 1 évig történő óvodai nevelést
{2011. évi CXC. tv. 8. § (2) bekezdése alapján}.

A 2022-2023. nevelési évre történő beiratkozás személyes formában történt, az óvoda

honlapján meghirdetett időpontokban, 2021.05.02-2021.05.06. között. A 2022-2023. nevelési
évre vonatkozóan 132 gyermek felvételét rögzítettük, ebből 102 gyermek felvételét

teljesítettíik, és 30 gyermeket utasítottunk el.

Az óvodai felvételt azon gyermekek számára kötelezően biztosítani kellett, akik 2022.

augusztus 31-ig betöltötték a 3. életévüket, valamint ahol hivatalosan igazolták, hogy az óvoda
felvételi körzetében állandó lakcímmel (ennek hiányában tartózkodási cfmmel) rendelkeznek.

A gyermekek felvételével kapcsolatban a Védőnői Szolgálattal és a Gyermekjóléti és

Családsegítő Szolgálattal is egyeztettem, véleményüket kikértem. A 2019. augusztus 31. után

született gyermekek egy része felvételt nyert, de sokat sajnos féröhely hiányában el kellett

utasítani. Az új bolcsőde, mely az intézményünk részeként fog működni, több esetben

megoldást fog jelenteni az elutasított gyermekek felvételében. Amennyiben férőhely üresedik
meg az óvodában, folyamatosan tudjuk felvenni a gyermekeket.

Az elozö évben tapasztalt problémák miatt, a védőnök is segítettek az érintett gyermekek korai

fejlesztöbe irányitásával. A beiratkozás tapasztalata volt, hogy a szülők már több esetben

rendelkeztek megfelelő információval az óvodai kötelezettség alóli felmentésről és a korai

fejlesztésröl. 4 gyemiek járt már korai fejlesztésre és 1 gyermek autizmus spektrum

kivizsgálása folyamatban volt. Egyre több gyenneket érint az SNI már az óvodába lépés

pillanatában, ezért a korai felismeréssel a korai fejlesztéshezjutáshoz szeretnénk segiteni az

érintett családokat.



1.2. 1. Speciális foglalkozást, ellátást igénylő gyermekek

Intézményünkben SNI és BTMN gyermekek egyre nagyobb számban vannak jelen. A

tapasztalatok azt mutatják, hogy minden évben nő a kűlönleges bánásmódot igénylö gyermekek
száma. Ebben az évben is fgy volt, hiszen év közben folyamatosan vizsgálták a gyermekeket és

érkeztek hozzánk a szakértői vélemények SNI és BTMN megállapításokkal. Egyre több

gyermek kapott autizmus spektrum BNO kódot. A fejlesztéseket a szakvéleményekben

határozták meg. Ennek eredményeként a fejlesztö szakembereknek újabb gyermekeket kellett

bevenni a fejlesztésbe. A gyakorlatbm ez folyamatosan, zökkenőmentesen valósult meg, az

óraszámok emelésével. Olyan nagy létszámmal dolgoznak a gyógypedagógusok és fejlesztők,

hogy indokolttá vált több állandó fejlesztő álláshely igénylése. A képviselő-testület elfogadta
kérésemet és biztosított az intézmény részére 1 gyógypedagógus álláshelyet, és egy pedagógiai

asszisztens álláshelyet a következő nevelési évre, melyet betöltöttem. A gyógypedagógus állás

lehetővé teszi, hogy több gyermek ellátására kerüljön sor.

2022 májusában módosítottuk az Alapító Okiratot, melybe újabb SNI ellátási terűletek kerültek
bele. A módosítást a névváltozás és az SNI típusok ellátásának bővülése indokolta. A

Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Övoda neve Dunavarsányi Ovoda-

Bölcsőde névre változott.

A korábbiak szerint beszédfogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyenneket

fogadott az intézmény. Átgondoltuk az ellátási lehetőségeinket és ennek megfelelően tettünk
módosításokat.

Az Alapító Okirat szerint a következő SNI gyermekeket fogadja a Dunavarsányi Ovoda-

Bölcsőde:

. beszédfogyatékos gyemiek,

. enyhe érzékszervi fogyatékos gyennek,

. egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek,

. enyhe értelmi fogyatékos gyermek,

. enyhe mozgásszervi fogyatékos gyermek

A Beilleszkedési - Tanulási - Magatartási Nehézséggel (BTMN) diagnosztizált gyennekek és

SNI gyermekek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus és mozgásfejlesztő-konduktor

szakemberek látták el megbízási szerződéssel. A fejlesztések a szakértői vélemény

iránymutatása alapján valósultak meg. Ebben az évben a kitűzött preventív fejlesztéseket is

elindítottuk a mozgásfejlesztés területén. TSMT fejlesztö tartott foglalkozásokat kisebb és

7



nagyobb csoportos gyermekeknek 2X2 órában. Az óvodapedagógusokjavaslatára kerülhettek

be a gyermekek a fejlesztő csoportokba és sokszor szülő is kérte. A szakszolgálatban

kivizsgálás alatt álló gyermekek is ebbe a csoportba kerültek, hogy addig se maradjanak ki a

fejlesztésböl.

A nevelési év során 3 logopédus dolgozott az óvodánkban. Két fő logopédust a Pedagógiai

Szakszolgálat biztosított számunkra, 1 fő logopédus szerzödéssel dolgozott heti 10 órában,

megbízási szerződéssel látta el a logopédiai feladatokat.

Megbízási szerződés alapján a 13 sajátos nevelési igényű gyermekkel logopédus,

gyógypedagógus, valamint mozgásfejlesztő szakember foglalkozott (a szakértői vélemények

alapján meghatározott heti időkeretben). Ezt is kiegészítettük a BTMN ellátással és néhány

kiscsoportos gyermek fejlesztésével, a szakemberek és óvodapedagógusok véleménye alapján.

Szükségessé vált az óraszámok emelése és egy TSMT fejlesztö alkalmazása, fgy már két

mozgásfejlesztő végzeUségű pedagógus látta el a fejlesztéseket a gyógypedagógus mellett.

fejlesztési terület

gyógypedagógia

logopédia

logopédia

mozgásfejlesztés

mozgásfejlesztés

végzettség

gyógypedagógia-

tanulásban

akadályozott

logopédus

ellátott gyermekek

SNI, BTMN

öraszam

l. félév/2. félév

12/14

kötelező ellátás 5 éves 1 1/14

kortól, BTMN

logopédus SNI, BTMN

konduktor, alapozó SNI, BTMN

mozgásfejlesztö

TSMT fejlesztö, BTMN,

alapozó diagnosztizált,

mozgásfejlesztő fejlesztést

gyennekek

10/10

9/9

nem 6/6

de

igénylő



Sajátos Nevelési Igényű gyermekek (SNI)

H90.5- Ide i hallásvesztés

F80. 9- A beszéd és n elvfe'Iődés nem me határozható zavara
F81.9- Az iskolai készsé ek nem me határozható fe'lődési zavara
F83.0-E éb szichés fe'Iődési zavar -kevert s ecifikus fe'Iődési zavarok
F90. 0- Aktivitás és fi elem zavarai

F93.8- E éb ermekkori emocionális zavar
F84.0- ermekkori autizmus

F84.9- nem me határozott ervazív fe'Iődési zavar

A Szigetszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött megállapodás alapján, az
óvodai szociális segítő továbbra is jelen van az óvodánkban heti 1 alkalommal. Az óvodai
szociális segítő feladatai elsősorban prevenciós célokat szolgálnak az intézményben.
Tevékenységével segíti a gyermeket az óvodai közösségbe való beilleszkedésben, nevelési

problémák esetén a családot a nehézségek, konfliktusok megoldásában, segíti a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, illetve megszűntetését.

Az együttműködés eredményesnek bizonyult, hiszen az óvodapedagógusok segítséget kaptak
munkájukhoz a közös konzultációk során. A leggyakoribb problémák voltalc: magatartás
és/vagy teljesítmény nehézség/zavar, a gyermek intézménybe való beilleszkedésének
nehézségei, szülök nevelési problémái. Egy esetben mi kértük a szülöt, hogy vegye fel a
kapcsolatot a szociális segítővel a gyermek súlyos magatartási zavara miatt.
A szociális munkással Szülői Fórumokat terveztünk különbözö témákban, de csak egy alkalmat

tudtunk megszervezni, mert ajárványügyi szabályozások nem tették lehetővé a többi program

megvalósítását.

A gyermekvédelmi feladatokat, teendőket a nevelési év folyamán intézményünk
gyermekvédelmi felelőse és az intézményvezetö koordinálta. Az esetenkénti szükséges
jelzéseket, a gyermekek fejlődését érintő veszélyeztető problémák esetében megtettük a Család-
és Gyermekjóléti Szolgálat felé, de bizonyos esetekben együttműködtünk az óvodai szociális
segitővel is. A kollégákat, kellő diszkréció és titoktartás mellett tájékoztatást kaptak a
gyermekvédelmi intézkedések szükségességéről.

A Gyermekjóléti Szolgálat felé 2 esetben küldtünkjelzést a fennálló problémáról.
A nevelési év során 2 esetben kellett a Kormányhivatal feléjelzést tenni azért, mert a gyermek

nem járt óvodába. Mindkét esetben megoldás született.

A szülőket tájékoztatjuk az óvodakötelezettségről, az óvodába járás fontosságáról, amely a

gyermekek fejlodését segíti az új szocializációs térben.



Jellemző, hogy a szülök, már a kötelező óvodába járás előtt szeretaék gyermekeiket beíratni
intézményünkbe, hogy visszatérhessenek a munkába. A szülők folyamatosan jelezték

beiratkozási igényeiket az év folyamán.

A szülők az augusztus 31-e után született, nem óvodaköteles gyermekeket is szerették volna
sok esetben befratni az intézménybe, azonban idén sok gyermeket el kellett utasítani férőhely

hiányában. Azokat a gyermekeket, akik óvodakötelesek voltak, felvettük.
A Covid fertőzés eredményeként a gyermekek az előző évben kevesebbet jártak óvodába a
szokásosnál, ezért sok szülő kérvényezte az Oktatási Hivatalnál az óvodában maradást még 1

évig, igy 39 tanköteles gyermek maradt az intézményünkben.
Az óvodai beiratkozást követően elutasitott gyermekek egy részét, akik a bölcsődei felvétel

szabályainak megfelelnek, elhelyezzük az újonnan nyíló bölcsődébe, ami az intézményünk
telephelyeként kezdi meg működését.

Az előző évekhez hasonlóan, az alapszolgáltatások mellett - a helyi Erkel Ferenc Alapfokú

Művészeti Iskolával közös együttműködés alapján - óvodánkban heti két alkalommal

"Zeneovi" foglalkozást tart az iskola zenepedagógusa. Ez a program a tehetség
kibontakoztatását támogatja. A "Zeneovi" foglalkozás egyre nagyobb népszerűségnek örvend

intézményünkben, folyamatos ajelentkezés.

Óvodánkban lehetőség van katolikus, illetve református hitoktatás választására a nevelési év

soran.

Az előző évben több pedagógusunk elvégezte a Bozsik Program-képzést és jelezték, hogy
szívesen tartanának labdás foglalkozásokat. A 2021-2022. nevelési évben megkezdödött

óvodánkban a Bozsik Program, mely keretében tehetséggondozó foglalkozásokat szerveztek a

gyermekeknek az érintett pedagógusok.

Az óvodapedagógusok szívesen építik be a napi életükbe a labdával, focival való játékos
ismerkedést.

l.S. Tárgyifeltételek

A balesetvédelmi, munkavédelmi elöírásoknak megfelelően szereztünk be eszközöket az

intézmény mindhárom épületébe és a szükséges javításokat, változtatásokat a jegyzőkönyv
alapján megtettük. A konyhákra védőruhákat, lábzsákokat vásároltunk. A konyhákra és az
öltözőkbe, a balesetvédelmi és HACCP szabályoknak megfelelően, szekrényeket és

öltözőszekrényeket szereztünk be.
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Az ételallergiás gyermekek ellátása érdekében, melyet törvény szabályoz, vásároltunk

hűtőszekrényt és mikrót annak érdekében, hogy az előírasobiak megfelelően tároljuk az
ételeket és fogyasztásnak megfelelően tálaljuk a gyermekek számára.

Több csoportba új szőnyeget vásároltunk. Minden csoport kapott 2 gamitúra (2X30 db)
törölközöt.

Nagyobb beruházásokra nyáron került sor.

. A kötelező festést a konyhákban és a mosdókban elvégeztük.

. Az épület szomszédságában a konduktiv óvoda bővítése, építése folyt, aminek kapcsán

a vízvezetékrendszer teljes fertőtlenítése indokolttá vált. A nyári zárás alatt ezt elvégezte

egy szakember.

. A telephely intézményben a Népegészségügy javaslatára a padlóburkolatot lecseréltük
2 csoportban (Maci csoport és Süni csoport). A következő nevelési évre tervezzük a

Mókus csoport padlóburkolat cserejét.

. A székhely épület udvarának egy öreg faját, az erdész szakvéleménye alapján

kivágattuk, melyet engedélyezés előzött meg. Összel egy facsemetét fogunk ültetni a

szakvélemény alapján az eltávolított fa pótlására. A fa belül elkorhadt, üregessé,

törékennyé vált, azaz veszélyes lett az óvoda udvarán játszó gyermekekre.

. A székhely intézményben a Csipet-csapat csoport teraszának burkolása megtörtént,

azóta a gyermekek fő motorozási helyéül szolgál. Az óvoda udvarát felmértük,
balesetródelmi bejárást végeztünk, mely eredményeként az összes hibát kijavítottuk.

. A telephely intézmény udvarát a nyár folyamán felújítottuk. Vízelvezetésre, szikkasztók

elhelyezésére, tereprendezésre, öntözörendszer átalakítására volt szükség. A kerftés

mellé élő sövény keriilt, ami az óvoda arculatához illeszkedik. Az udvarjátszótérrésze

műfüves focipályával bővült, gumiburkolattal és több játékeszközzel.

1.4. Személyi feltételek

A 2021-2022. nevelési évet az intézményünk 14 óvodai csoporttal kezdte, majd év közben

egy 4 csoportos bölcsődével bővültünk, mely a személyi állomány bővítését isjelentette az év
folyamán.

1.4. 1. Ovoda

Intézményünk betölthető álláshelyeinek száma 2021. szeptember 1-én 51 fő volt.

A 2021-2022. nevelési évben több személyi változás is történt.
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2 fő dajka nyugdíjba vonult, 1 fő óvodapedagógus közalkalmazotti jogviszonya lemondással

megszűnt, 1 f6 óvodapedagógus szülési szabadságát kezdte meg, 1 fő konyhás dajka

veszélyeztetett terhességgel tartós távollére került, 1 fő pedagógiai asszisztens GYES-ről

érkezett vissza, 1 fő konyhás dajka közalkalmazottijogviszonya lemondással megszűnt.

Az év közben távozott óvodapedagógust, nyugdíjas óvodapedagógussal pótoltuk, akit

megbízási szerződéssel, heti 14 órában foglalkoztattunk.

Álláspályázat útján 3 fő csoportos dajka és 2 fő konyhai dajka keriilt az intézmény

alkalmazásába.

2022.01.01-től, a megnövekedett adminisztrációs feladatok miatt 1 fö adminisztrátor

álláshelyre kaptunk engedélyt, melyet betöltöttünk.

A nyári időszakban, készülve a következő nevelési évre, az 1 határozatlan idejű és egy

határozott idejű óvodapedagógus álláshelyre, óvodapedagógust vettünk fel. A fenntartóhoz és

a képviselő-testülethez fordultam 3 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő gyógypedagógus és 1 fő

konduktor-mozgásfejlesztö álláshelyek igénylése miatt. Ezt a gyorsan növekvő SNI, BTMN

létszám, az egyre nagyobb létszámbanjelen lévő autizmus spektrum, ADHD létszám indokolja.

A pedagógusoknak segítségre, plusz szakemberre lenne szükségük ahhoz, hogy az inkluzív

pedagógia megvalósulhasson és minden gyermek érdeke érvényesüljön. A magas

csoportlétszámok miatt ez időnként akadályokba ütközik.

1 f6 pedagógiai asszisztens és 1 fö gyógypedagógus álláshelyeket kaptunk, melyet pályázat

útján betöltöttünk. Ajövőben további szakemberek alkalmazása válhat szükségessé.

A 2022.08.31-i adatok alapján a betöltött álláshelyek a következőképpen alakultak:

SZEKHELY- Arpád u. l4.

AIIásheIyek száma Bctoltutt álláshclyek száma GYES/GYED-cn lévo

Ovodapedagógus Egycb odapedagógus Egyébalkalmazott odapedagógus NOKS
alkalmazott

23 18 22 18 II

Alláshelyck száma

Ovodapedagógus

TELEPHELY-BartókBéIa u.25.

Bctöltött álláshelvck száma

Egyéb
alkalmazott

odapedagógus Egyéb alkalmazott

GYES/GYED-en lcvő

Ovodapedagógus NOKS

I
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Az intézményvezető munkaját az óvodában 2 fö óvodavezető helyettes, 1 fő óvodatitkár és egy

fő adminisztrátor segíti. Az óvodapedagógusok száma 29 fő (1 fő vezető / 2 fő GYES-en), a

nevelő munkát segítő pedagógiai asszisztensek száma 4 fő, a nevelő munkát közvetlenül segítő

munkatárs (dajka) 14 fő, valamint 3 fő konyhai alkalmazott és 2 fő technikai dolgozó (a

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. alkalmazásában) biztosítja óvodánk zavartalan

működését.

Szakmai elismerés

Az intézmény dolgozói részére szakmai elismeréseket vezettünk be, melyet a KT szabályzatban

rögzitettünk. Minden évben átadásra keriil a Hűség- díj (min.20 éve óvodai dolgozó), Bóbita-

díj (szakmai elismerés 1 pedagógus és 1 technikai dolgozó részére), jubileumi díj. (25-30-35-

40 év közalkalmazott)

1. 4.2. Bölcsőde

2022.július 1-től egy új bölcsődével bovültünk. A szakmai vezetö, aki az intézményvezetö és

a fenntartó irányítása szerint, a bölcsődei dokumentáció elkészítésében, a beszerzések

lebonyolításában, az intézmény berendezésében, az állásinterjú lebonyolításában, a gyermekek

felvételében vett részt a bölcsőde beindftásáig, április 1-én kezdte meg a munkáját. 2022.július

11 -től a szakmai vezető személye módosult.

Nyáron felvételre került: 8 fő kisgyermeknevelö, 4 fö bölcsődei dajka és 1 fő bölcsődei

adminisztrátor.

A közös munka eredményeként 2022. augusztus 1-én a bölcsőde összes dolgozója megkezdte a

munkát annak érdekében, hogy a gyermekeket minél hamarabb tudjuk fogadni.

Augusztusban megtartottuk a gyermek felvételi eljárást és betöltöttük a 48 férőhelyet. A

felvételre nem került gyermekek szülei kérhették a várólistára való felvételt.

A dolgozók megismerték és elfogadták a szabályozó dokumentumokat, (Szakmai-Pedagógiai

Program, SZMSZ, Házirend) részt vettek balesetvédelmi, tűzvédelmi és tűzjelző oktatáson.
Mindenki a bölcsőde berendezésén és dekorálásán fáradozott. A munkába álláskor átvették a

munkaköri leírásukat.

A hatósági engedélyezést követően 2022 szeptemberében nyílik meg a gyermekek és szüleik

előtt a Dunavarsányi Övoda-Bölcsőde Tündérország Bölcsődéje.

1.4.3. A munkaegészségügyi és biztonsági előírások betartásának jellemzői

A járványhelyzet, majd az egészség megtartása érdekében a biztonsági-, egészségvédelmi-,

védő-óvó intézkedések megtétele és azok betartása / betartatása - az óvodás gyemiekek, a
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családok és az óvodai dolgozók egészégének védelme, megőrzése érdekében - még

hangsúlyosabbá vált.

A felnőtt közösség minden tagja évente egyszer foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vesz

részt, melyre a járványhelyzet miatt 2021 szeptemberében került sor, ezért a következő 2022

szeptemberében kerül megszervezésre. (szerződött foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást

nyújtó partnerünkkel). A bölcsődére vonatkozóan a szerződés kiegészult és a vizsgálatukra a

munkába állás napján került sor.

Szerződéses partnereink a nevelési év folyamán megtartották az intézmény dolgozói számára

az éves munka-, és tűzvédelmi oktatást, HACCP oktatást, valamint az új belépők is részesültek

a kötelező jellegű oktatásokban. A HACCP területén tett hiányosságokat pótoltuk, a hibákat

kijavítottuk. Ezt az állapotot folyamatos képzéssel és 3 havonta ellenőrzéssel kívánjuk

femitartani.

A 2021-2022. nevelési év folyamán 2 munkahelyi és 2 úti baleset történt. Az intézményi

létszám növekedése miatt 3 balesetvédelmi felelös szükséges, akiknek az éves oktatása

megtörtént. A nevelési év folyamán összesen 1, nem súlyos gyermekbaleset történt az

intézményen belül. Az elmúlt nevelési évhez viszonyítva ez számottevő csökkenést mutat,
azonban további óvó-védő intézkedések bevezetésével és fokozottabb odafigyeléssel

igyekszünk még inkább csökkenteni a gyermekbalesetek számát.

2. Pedagógiai-szakmai tevékenység áttekintése

2. 1. A nevelőtestület (óvodapedagógusok) képzettségi mutatói, jellemzői (2021.08.31-i

adatok alapján):

Végzettség megnevezése Végzettséggel rendelkezők

Középfokú végzettség

Főiskolai végzettség

PedagógusI.

Pedagógus II.

+ közoktatási vezetö szakirányú szakvizsgás képzés

vezető óvodapedagógus szakirányú szakvizsgás képzés

tehetséggondozó pedagógus szakvizsgás képzés

+ fejlesztő pedagógus szakvizsgás képzés

gyógytestnevelő pedagógus szakvizsgás képzés

szama

29 fő (ebből 1 fő vezető)

16fő(+lfőGYES)

llfő

3fő

Ifő

1 fő

3fő

Ifó
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2.2. Pedagógiai folyamatok

A 2021-2022. nevelési év folyamán 2 fő pedagógus töltötte fel a minősítő eljáráshoz szükséges

portfóliós anyagokat és minösült Pedagógus II. fokozatba. A 2022-2023. évi minősítési

eljárásra ajelentkezés önkéntes vállalás alapján történt. 4 óvodapedagógus jelentkezett 2022

márciusában Pedagógus II. minősítésre és került be a minősülők keretébe. Intézményünkben a

2021 -2022. nevelési évben tmfelügyeletre nem lett kijelölve pedagógus. A 2022-2023. nevelési

évre intézményvezetői tanfelügyelet és intézményi tanfelügyelet kerül megszervezésre. A

BECS munkacsoport szervezésében az 5 évenként kötelező önértékelések lebonyolítása is a

tervezettek szerint megvalósult.

A Továbbképzési Program szerinti éves Beiskolázási Terv alapján 5 óvodapedagógus vett részt

szakmai megújitó továbbképzésen. A továbbképzési tervben megjelölt képzések több esetben

ehnaradtak, vagy online formában szervezödtek. Ennek kompenzálása érdekében a POK

szervezésében kerillt sor ingyenes továbbképzésre.

2.3. Bóbita Egészségnevelő Ovodai Pedagógiai Program

A 2021-2022. nevelési évben a szakmai-pedagógiai munkát, a Bőbita Egészségnevelő Ovodai

Pedagógiai Program szerint végeztük. A vezetováltás kapcsán megfogaünazott új irányelvek

megvalósultak. A környezeti nevelés szfnesítése, a Zöld Kritériumrendszer irányelveinek

megtartása és megvalósítása hangsúlyosanjelent meg az évben. Az év folyamán a Programot

az intézmény névváltoztatása miatt módosítottuk, de a kömyezeti nevelésen nem változtattunk.

A gyermekek fejlesztési lehetőségeinek bővitése, színesítése, szakmai támogatása,

szakemberek bevonása is megvalósult. A Nevelőtestület és a Szülöi Közösség egyetértésével,

külső szakértői vélemény mellett, a képviselö-testület elfogadta az új pedagógiai programot.

így a következő nevelési évben már a Dunavarsányi Övoda-Bölcsőde Pedagógiai és Szakmai

Program nevet kapta, de továbbra is a Bóbita Zöldítő és Egészségnevelő Pedagógiai Program

szerint folytatjuk az óvodai munkánkat, mely ebben a formában is szerepel a program részeként.

A mai modem, felgyorsult világban jelentős szerepet kap az új elvárásokhoz, a kömyezet által

támasztott, folyamatosan változó igényekhez történő alkalmazkodás, formálódás. A nyitottság,

az új törekvések segitik elő, hogy intézményünk folyamatosan megújulhasson, fejlödhessen,

egy dolgot azonban soha nem szabad elfelejteni: a gyermekek mindenekfelett álló érdekét

képviselni!
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Kiemelt feladatok, megvalósulások

A vezetői pályázatban és a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint.

2.3. 1. Környezeti nevelés

A munkaközösséggel közösen jelölttik ki a célokat a kömyezeti neveléssel kapcsolatban és

meghatároztuk az innovációkat. A folyamatos segítség, ötletadás, a prioritások meghatározása,

az ellenőrzések, a havi munkaközösségi megbeszélések, sokat segítettek a kömyezeti nevelés

színesítésében, működtetésében, a programok megvalósításában, az óvoda arculatának

stabilizálásában.

Minden csoport kömyezeti sarkot alakított ki, melyet az évszakok és a gyermekek ötletei

mentén folyamatosan aktualizáltak. Minden csoportban, más-más ütemben és szinten haladt a

kömyezeti nevelés megvalósítása, mely fuggött a gyermekek életkorától és az óvodapedagógus

elkötelezettségétöl, érdeklödésétől. Az ellenőrzések során is megfogalmaztam elvárásaimat,

kéréseimet, melyek figyelembevételével dolgoztak az óvodapedagógusok. A Zöld Ovoda

kritériumrendszere minden csoportnaplóba bekerült, ami segítséget nyújtott az újabb ötletek,

vállalások megfogalmazására. Eredményeként bővült minden csoportban a kömyezeti sarok

mérete és tartalma. Több csoportban megjelent az állattartás. (hal, óriáscsiga, vízicsiga,

gilisztafarm formajában a higiéniai szabályok betartásával)

A nevelési év második felében már minden csoportban működtették a kömyezeti sarkokat.

Néhány csoportban megjelent a csíráztatás, melyet elfogyasztottak tizóraihoz, uzsonnához.

Folyamatosan gyűjtötték a gyermekek a természeti kincseket. A pedagógusok bevonták a

szülőket, tajékoztatták ötleteikröl, kéréseikről őket, illetve a gyermekek által a családok, szülők

szemléletét is formálták a kömyezet védelmére neveléssel, a kömyezet tudatossággal. Az év

végi szülői értekezleten kiemelten tájékoztatást kaptak a szülők a kömyezeti nevelés jelen

helyzetéről a csoportokban. A gyerekek örömmel hozták be a szülőkkel gyűjtött, számukra

fontos "kincseiket". Tavasszal mindig csírázott, hajtott valami, megfigyeléseiket rögzítették,

dokumentálták.

A tanulmányi séták, megfigyelések és a gyűjtő tevékenységek beépültek a mindennapokba és

az előző évhez képest ugrásszerűen megemelkedett a számuk. A csoportos kirándulások

szervezésekor elsöbbséget élvezett az Állatkert, Vadaspark, természetes élőhelyek: Duna-part

és egyéb környezeti témák feldolgozása.
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A kömyezeti ünnepeket a munkaközösség szervezte. A programok csoport és óvodaszinten is

megvalósultak.

AIlatok Világnapja:

Az ünnepet a csoportok tartották meg, mindenki a saját elképzelése szerint. Kiállítást

szerveztünk épületenként a gyermekek munkáiból, melyeket a faliújságon és a folyosókon

helyeztünk ki.

Komposztálás ünnepe:

Az intézményünk telephely óvodajában (Bartók Béla u. 25. ) elkezdték a gyermekek a

komposztálással való ismerkedést. Az óvodában egy komposztáló került az óvoda udvarán

elhelyezésre. Ismerkedtek a szelektív hulladékgyűjtéssel és a komposztálható élelmiszerekkel,

anyagokkal.

Márton Nap:

Az óvoda udvarára tartottunk Márton napi programot a munkaközösség szervezésében. Lámpás

felvonulás, verselés, éneklés, táncolás, zsíros kenyér és tea elfogyasztása szerepelt a

programban.

Madárkarácsony:

A székhely és telephely intézményben is, az udvaron egy kiválasztott fára, a madarak számára

ehető díszeket készítettek és helyeztek ki a csoportok

Víz Világnapja:

Óvodaszintii programként "Játszónapot" szerveztünk. Különbözö állomásokon, érdekes

feladatokban vettek részt a gyermekek. A feladat teljesítését egy füzetben nyomdával jelezték.

A nyomdák összegyűjtését követően oklevelet és apró ajándékot kaptak a gyermekek.

Föld Napja:

ÁIIatsimogatást szerveztünk. Meghívtuk a Kanga Alapítványt. A program keretében sokféle

háziállattal ismerkedhettek a gyermekek. Tapasztalatokat gyűjthettek az óriás csiga életéröl, a

bemutatott állatok mindennapjairól. Több csoport is úgy döntött, hogy a csoportszobában,

állatgondozáshoz köthetően, afrikai óriáscsigát fog tartani.

Minden "Zöld ünnep" kapcsán kiállítást, programot szerveztünk. A szülők bevonásával

kiállitást és versengést hirdettünk a "A közös játék öröme" címmel. A gyermekek szüleikkel

17



közös alkotásokat hozhattak be a kiállításra. A legtöbb alkotást kiállított csoportok oklevelet és

kömyezeti tárgyi ajándékot kaptak a csoportjuknak.

Madarak és Fák Napja:

"Rajzolj arcot a fának" programot szerveztünk, mely óvodaszintű volt. A gyermekek a
kömyezetvédelem kapcsán sok információhoz, tudáshoz jutoUak a fák életével kapcsolatban.
A fákat érzelmekkel ruházták fel és azt jelenítették meg a képeken. Lehetőségük volt

kreativitásuk kifejezésére. Sok alkotás született és az állatok megjelenftése isjelen volt.

A kömyezeti, természeti ünnepek kapcsán elindult az a tendencia, hogy vendégelőadót hívtunk
és óvodaszintű programokat szerveztünk. A helyi újságban, több cikket is írtunk az intézmény

programjairól.

Az egész évet fígyelembe véve látszik, hogy minden csoportbanjelentős a fejlődés a kömyezeti
nevelés területén, de nem azonos a csoportokban. Ez nem is cél, hiszen minden pedagógus

személyisége, érdeklődése más és egy-egy témát másképp dolgoz fel, más lehetőségei vannak
az intézményen belül is. A Bartók Béla u.25 alatti telephelyünk adottsága által, már a

komposztálást is elkezdték. A gondnokunk komposztáló ládát készített, amit bevontak a
kömyezeti nevelésbe. A szülők tudatos, tervezett bevonása segíti a tervezett tartalmak
megvalósulását és megszilárdulását az óvodai nevelésben és otthon is. Az elindított új
szokásokat otthon is tudják folytatni, ha a szülők tudnak ezekröl a szokásokról és teret adnak

ennek. Több családtól is kaptunk ilyen visszajelzéseket.

Nagyon nagy fejlődésnek tudom be, hogy az óvoda dolgozói segítik egymást ötletekkel,
eszközökkel, összedolgoznak a munkaközösség segítségével. Számomra ez igazolja ennek a

munkaközösségnek a létjogosultságát és fontosságát. Ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, nagy

szükség van a képzésre is ezen a terilleten, hogy tudatosabban tudjunk tervezni.

A komposztálással kapcsolatban a munkaközösségvezetö tanfolyamon vett részt, amit ennek
megfelelően irányit. A jövőben kömyezeti nevelöi képzésre szeretném ösztönözm a

munkaközösség vezetőt és támogatom az ezirányú akkreditált képzéseket.

A dolgozói közösség és a szülők tájékoztatása továbbra is nagyon fontos, ezért értekezletek
keretében folyamatosan tajékoztatjuk öket.

A nevelési év végén meghallgattam a munkaközösség ötleteit és ennek megfelelöen fogjuk
fonnálni a célokat, feladatokat és a munkaközösség szerkezetében a változtatásokat. Ennek
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eredményeként a következő nevelési évben mégjobban tudjuk majd megvalósítani a kömyezeti
nevelésben az innovációkat. Az eszközállomány bővítésére nagy hangsúlyt fogok fektetni

annak érdekében, hogy az élménypedagógia mégjobban megvalósulhasson.

2.3.2. Fejlesztések

Az elöző évben elkezdtem a fejlesztések kiépítését, amit ebben az évben folytattam. Célom

volt, hogy ne csak a már meglévő nehézségek fejlesztése, hanem fiatalabb korban a prevenció
kiépítése is megvalósulhasson az óvodánkban. Sok utat, segítséget találtam ebben az évben is.
Az intézményen belül, egy TSMT végzettséggel rendelkezö kolleganő látta el a kis és középső
csoportos gyermekek prevenciós mozgásfejlesztését, az óvodapedagógusok ajánlására. Nagyon
hasznos volt, de ez csak a kezdet és egy részlete a prevenciónak. Leginkább akkor működhetae

hatékonyan, ha egy teljes álláshelyen fejlesztöpedagógus-TSMT mozgásfejlesztő tudná ellátni
ezt a feladatot. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek a családokból már a mozgás
teriiletén és az idegrendszeri érés területén is elmaradásokkal érkeznek, illetve egyre több az
SNI, BTMN, korai fejlesztésben részt vevö gyermek már az óvodába lépés pillanatában is. A
szakértői bizottságok az integrációt részesitik előnyben, ezért több olyan gyermek érkezik
hozzánk, akiknél kérdéses a szegregált, illetve az integrált nevelés kérdése. Rendkfvül fontos

lenne, hogy minél hamarabb megkezdődhessen a fejlesztés, még a szakértöi vélemények
megérkezése elött. A preventív célú mozgásfejlesztés hozzájámlhat, hogy a gyermek
idegrendszeri érése, fejlődése hamarabb kezdődjön, mint mire a nehézséget/zavart
diagnosztizálják, illetve esetenként elkerülhessük azt.

A BTMN gyermekeknek a szakvéleményekben meghatározott fejlesztésekhez szakembereket
kerestem és felvettem a kapcsolatot a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal. Nagy

eredménynek tartom a logopédiai ellátás területén, hogy a korábban szerződéssel ellátott
kötelezö feladatot, jelenleg már a szakszolgálat látja el, igy erre külön nem fízetünk a

költségvetésből. Továbbra is szerzödéssel látjuk el az SNI és BTMN gyermekek logopédiai,
gyógypedagógiai ellátását és mozgásfejlesztését.

Célom az, hogy a következő években saját állományban tudjak alkalmazni mozgásfejlesztőt,

gyógypedagógust és logopédust is. Erre azért lenne szükség, mert összehangolt munkát tudnánk
végezni, méréssel, visszacsatolással együtt és a szakemberek óraszámában nem lenne
korlátozás. A mostani 14 óra helyett 26 órában tudnának fejlesztést végezni, ami a prevenciöt,

a mérést és utókövetést is lehetővé tenné, valamint nem kellene egy magasabb óradíjért

szakembereket alkalmazni szerződéssel. Az óvoda költségvetésében is könnyítést jelentene.
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Olyan gyermekek is bekerülhetnének a fejlesztésekre, akiknek nincs szakvéleményük, de a

pedagógusok szakmailag indokoltnak látják a fejlesztések megkezdését. A továbbiakban nem

tudhatjuk, hogy mennyi fejlesztésre lesz szükségünk a gyermekeink számára, hiszen a

diagnosztizálásuk folyamatosan zajlik. Az is elképzelhető, hogy létszámuk megemelkedik, ami

újabb szakember alkalmazását teszi szükségessé, ez viszont jelentősen emelné a kiadásunkat.

Ez is azt támasztja alá, hogy a hosszútávú tervezésnél szükségessé válik fejlesztő szakember

alkalmazása óvodai állományban.

A felelősségünk abban hatalmas, hogy időben felismerjük a gyermekek nehézségeit és

megkaphassák a nekik fontos segitséget az óvodapedagógusoktól és szakemberektől is. Az

időben megkezdett fejlesztés, preventív jelleggel, hozzásegíti a gyermekeket, hogy legyen

idejük készségeikben, képességeikben fejlödni és az iskolát a szükséges készségek birtokában

megkezdeni. Ennek érdekében a pedagógusok képzésére is nagy hangsúlyt kell fektetnünk.

2.3.3. Szakmai segítség, továbbképzések

Év közben 3 továbbképzést kértem a pedagógusok számára a következő témákban az

intézményben, a POK szervezésében:

. kömyezeti témában 2 alkalommal

Környezeti Nevelés Avagy Eljünk A Jövőért!

. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása

SNI, BTMN gyermekek integrált nevelése az óvodában"

Intézményfejlesztés témában képzést kértem az intézményvezetésének.

A pedagógusok közül 4 főnek kértem szaktanácsadást a pedagógiai munkajuk segítéséhez a

POK szervezésében. Pályája elején járó pedagógusoknak és minősülés előtt állóknak kértem

szaktanácsadást. A visszajelzések pozitfvak voltak mindkét irányból, úgy érezték a dolgozók,

hogy valós segítséget kaptak a munkájukhoz.

A cukorbeteg gyermekek ellátása érdekében 2 kollegano ezirányú képzésen vett részt. Egyelőre

intézményünkben nincs cukorbeteg gyermek, de bármikor érkezhet, ezért kötelező a képzést

elvégezni.
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Küldetés-nyilatkozatunk:

Biztonságot nyújtó, otthonos, szeretetteljes, gyermekközeli légkört teremtünk.

Óvodánkban elhivatottsággal, nyitottsággal és elfogadással fordulunk a gyermekek és
családjaikfelé.

Boldog, kiegyensúlyozott, harmonikus személyiséggel rendelkezö gyermekek nevelésére
törekszünh ahol kiemelt szerepet kap a bizalom, a szeretet, a tisztelet, a megbecsülés, a
befogadás, valamint a különbözőségek elfogadása. Az Inkluzív nevelést részesítjük előnyben.

Ismereteik bővítését ajátékban alkalmazott cselekvéses tanuláson keresztiil biztositjuk, hiszen
gyermekeink tegfontosabb, legfejlesztőbb tevékenysége aJATEK!

Természetí és társadalmi imrnyezetünk szépségeinek, értékeinek megismertetése, védelme a
gyermekek tevékeny részvélelével történik.

Alkalmat teremtünk az alkotás, a felfedezés örömének, a íapasztalatszerzés élményének
megéléséhez.

Pozitiv értékek, példák Imzvetitésével erősítjük az egészséges életmód megalapozását, a "]övö
generációja " egészségmegőrzésének érdekében.

Rendszeres szabadtéri mozgás ésjáték lehetősége nyílik árnyasfákkal övezett udvarunkon a
gyermekek számára.

Odafigyeléssel fordulunk a gyermekek felé, akiket egyéni képességeik szerint sokoldalúan
fejlesztűnk, nevelünk.

Gondoskodunk a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtéséről, melyben kiemelt szerep
jut a rendszerességnek, a napirend, heti rend, szokások kialakitása által.

Régi és újabb hagyományaink (Bóbita Családi Nap, Sziporka-Társulat mese előadása) és
ünnepeink a családokkal, a közösséggel kialakult kapcsolatokat, együttműködést erösítik.

Alapítványunk támogatja, segiti elképzelésemk, álmaink valóra váltását.

Magyar nyelvünk megismertetését beszélő környezettel, megfelelő mintaadással segítjük, az
anyanyelv helyes használatára, szeretetére, megbecsülésére nevelünk.
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2.3. 4. Munkaközösségek szerepe a szakmai munkában

A hatályban lévő pedagógiai programot felülvizsgálva a szakértő véleményt készített, mely

alapján leírta, hogy minden törvényi elvárásnak megfelel. Az új pedagógiai programunk

elkészült: Dunavarsányi Övoda-Bölcsőde Pedagógiai Szakmai Program. Ez tartalmazza a

Bóbita Zöldítő és Egészségnevelő Pedagógiai Programot, mely az óvodára vonatkozik.

2022. 09.01-én válik hatályossá. Pedagógiai programunk beválásának szempontjait éves

lebontásban határozzuk meg.

EIső év

Az óvoda mérési

rendszerének

áttekintése, a
20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet

alapján.

Módszer: BECS
Munkaközösség, a
fejlesztő
pedagógusok és a
logopédus
bevonásával,
TEAM- munka
során vizsgálják meg
a mérési

rendszerünket és

javaslatokat tesznek
a változtatásokra,
módosításokra

(nevelőtestület felé).

Felelös: BECS
Munkaközösség
vezetö e

Második év

Alapelveink,
specialitásaink
megvalósulása a
tényleges óvodai
gyakorlatunkban.

Módszer: a

módszertani (BECS)
munkaközösség az
elmélet és gyakorlat
közötti

összefüggésekben
vizsgálja a kérdéses
teriiletet

(terilleteket).

Felelős: BECS
Munkaközösség
vezetöje

Harmadik év

A fejlesztés
kereteiben a

komplex
foglalkozások
rendszere és a

konkrét gyakorlati
megvalósulások.

Módszer:

egymás között
történő hospitálások

Felelős:

óvodavezető és a

BECS
Munkaközösség
vezetöje

Negyedik év

Komplett beválás
vizsgálat: a
Pedagógiai Program
összes fejezetének
áttekintése, az előző
három év

vizsgálatainak
figyelembevétele,
egységes szerkezetbe
illesztés.

Módszer: elemzés,
általánositás,
TEAM-munka előre

meghatározott
szempontok és
határidők szerint.

Felelös:

óvodavezető és

helyettesek, valamint
aBECS
Munkaközösség
vezetoje

A szakmai munkaközösségek mimkatervei a pedagógiai program alapján készültek.

5 munkaközösség kezdte meg működését 2021. szeptemberben:

. BECS Munkaközösség;

. Egészséges Eletmód Munkaközösség;

* Bóbita Programgondozó Munkaközösség;

. Oton a "Zöld Ovoda" felé Munkaközösség;

. Esztétikai Munkaközösség

22



A BECS Munkaközösség feladata a pedagógusok értékelési rendszerének (önértékelés,

teljesítményértékelés) aktualizálása, ütemezése volt, a hatályos jogszabályok, rendelkezések és

a pedagógiai program alapján (a pedagógiai programmal koherens szempontsor kialakítására,

módosítására volt szükség az önértékelési téma tekintetében). A munkaközösség éves kiemelt

célja volt továbbra is a pedagógusok nevelő-oktató munkájának fejlesztése, a kiemelkedő és

fejleszthető feladatok meghatározásával. Az 5 éves ciklus tervezése megvalósult. Fő feladatunk

az önértékelések ütemezése volt, ami a tanfelügyeletek alapfeltétele és 5 évenként mindenkire

kötelezö érvényű.

Kidolgozásra kerültek az eljárás során alkalmazandó módszerek, eszközök, feladatok. Az

értékelés alapját a pedagógus minősítés területeivel megegyező pedagógus kompetenciákhoz

kapcsolódó általános elvárások és a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok

alkotják.

A szempontsor alapján kezdödött el a pedagógusok önértékelésének (ellenőrzésének)

megvalósítása. A BECS munkatervében meghatároztuk az 5 évre vonatkozó önértékelés

menetét, melyet betartva megvalósítottunk. A tervezett 6 fő önértékeléséből 5 megvalósult, a

6. a következő nevelési évre került át.

Az önértékelésre olyan pedagógusoknál került sor, akiknél várható volt tanfelügyelet,

pedagógusminősítés. A folyamat, az önértékeléshez szükséges dokumentáció elkészítéséből, 2

tevékenység látogatásából, pedagógus interjúból, vezetői interjúból, munkatársi kérdöívböl,

önértékelési kérdőívből állt. Ezeket informatikai felületre töltöttük fel, illetve néhány

dokumentumot a megadott felületen kellett elkészíteni. Minden önértékelés a határidők

betartásával történt. A munkatervben meghatározott célokat és feladatokat megvalósítottuk az

év folyamán.

Az Egészséges Életmód Munkaközösség kiemelt feladatai között szerepelt a 2021-222.

nevelési évben is a gyermekek test-lelki egészségének ápolása, ezért a munkaközösség tervei

között helyet kapott ajeles napok, ünnepek, közös mozgásos délelőttök, projektek olyan módon

történö megszervezése és lebonyolítása, melyek kialakítják a gyermekekben a kömyezetükre

és magukra odafigyelés igényét. Ebben az évben az "Uton a Zöld Ovoda felé Munkaközösség

vezetőjével összedolgozva tervezték a célokat és feladatokat. A programokat a kömyezeti jeles

napok köré szervezték. A közösség összetartása továbbra is fontos szempont volt a programok

megszervezésében. A közösjáték, élmények, meghitt ünnepek együttes átélése nagyban segíti

a gyermekek társadalomba való beilleszkedését, az összetartozás érzését és önbizalmat,

bátorságot ad, valamint mélyíti az ismeretek, értékek beépülését a személyiségbe (értékek
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megörzésének fontossága); kapcsolatalakító, és -javító hatása van az egész intézmény egészére

(gyerekekre és felnőttekre egyaránt). Az egészséges életmódra nevelés hangsúlyos elem a

munkaközösség életében, amelyet a csoportokra is kiterjesztettünk. A gyümölcsnap már

hagyomány az óvodánkban, a szülők is megszokták, figyelnek rá. Üjabb elemként a torták

egészségesebbé tételét tűztük ki feladatul. Sokan elindultak már ezen az úton és nagyon

örülünk, hogy ebben is tudunk hatni a családokra és egészségesebbé tudjuk tenni a gyermekek

életét. A mozgás szerepe is hangsúlyosan jelent meg az évben. Zenés tomák, kirándulások,

séták, mindennapos mozgás, Bozsik Program is szervezödött az év folyamán.

A Bóbita Programgondozó Munkaközösség középpontjában a Boldog Ovoda törekvéseinek

megismertetése, elkötelezetté tétele és megvalósítása a cél, óvodapedagógusok egyéni

vállalásai alapján. A Boldogságóra megtartása a gyermekek lelki egészségét szolgálja. A

munkaközösség vezetö személyében 2022 februárjában változás történt, de a kitűzött célok

elérését, feladatok megvalósítását folytatták. Részletesen a 2. 3. 5. rész tartalmazza a

megvalósulást.

Ebben a nevelési évben megalakult az Esztétikai Munkaközösség. A tervezésben 3 fö terület

és cél fogalmazódott meg.

1. Az intézmény szépítése, díszítése évszakoknak és alkalmaknak, aktualitásoknak

megfelelően.

2. Művészethez köthetö ünnepek, megemlékezések szervezése a gyermekek képességei

szermt.

3. A Sziporka Társulat újjászervezése és a már hagyománnyá vált előadás megtartása a

gyermekek örömére.

A céljaink az év folyamán megvalósultak. A célokhoz szervezett feladatok közül néhány

elmaradt a fennálló járványhelyzet miatt. Az óvoda minden épülete az évszaknak, ünnepnek,

programoknak megfelelő dekorációt kapott. Az ablakok, falak, folyosók, mmd-mind az óvoda

történéseit sugározták a hozzánk érkezők felé. Megemlékeztünk a Népmese Világnapjáról

(2021. 10. 30) kiállítással és sok-sok mesével. Minden épületben kiállítottuk a gyermekek

mesefeldolgozásait, alkotásait. A Festészet Napja (2021. 11.03.) alkalmából kiállítást

szerveztünk a gyermekek és szüleik munkájából, melyet a székhely intézmény 2. épületében

állítottunk ki. Ennek hatalmas sikere volt, csodájára jártak a gyerekek, szülők és dolgozóink

egyaránt. A munkaközösség szervezte és bonyolította le az Adventi délutánra tervezett program
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átdolgozását. Mivel a járványhelyzet továbbra sem engedte, hogy családi programokat
szervezzünk az intézményben, otthon barkácsolható csomagokat készítettek és azt vihették haza

a gyermekek. Azt szerettük volna, hogy ez a hagyomány ne kopjon ki a nehézségek miatt, ezért
módosítottunk a kivitelezésen. Ez a fonna is nagyon sikeres volt.

A Sziporka Társulat novemberben kezdte meg a próbákat. A Hamupipőke című mesét
dolgozták fel. Az előadásra a Petőfí Művelődési Házban keriilt sor 2022. 04. 22-én, melyet
rengeteg próba, előkészület előzött meg. A műsor nagy siker volt, rengeteg pozitív visszajelzést

kaptunk és lelkesítö szavakat a folytatáshoz.

Az Úton a "Zöld Óvoda" felé Munkaközösség a tervezett kömyezeti tartalmak

megvalósítását emelte óvodai szintre. A csoportokban végzett kömyezeti nevelés kiegészült az
egész intézményt érintő innovációkkal. A gyermekek számára közös programokat szervezett a
munkaközösség új témákban. Megkezdtük a komposztálás bevezetését a telephely
intézményben. A kirándulásokat, megfigyeléseket bővítettük és a kömyezeti tartalmakra
fókuszáltunk. Az óvodaszintű programok szervezésekor a vendégelöadókat a kömyezeti

tartalmak szerint választottuk ki. Szerveztünk "Rajzolj arcot a fának" programot. Minden

csoport kömyezeti sarkokat működtet, melynek irányelveit meghatároztuk, mely szerint
működött egész évben. Hangsúlyosan jelent meg a csoportokban az újrahasznosítás. A
kömyezeti nevelésben kiemelt területe a fenntarthatóságra nevelés, ezért ez a tevékenység
választásokban mindig kidomborodott az év folyamán.

Az egységes kömyezeti tevékenységek megszervezése és megvalósítása nem megoldható, mert
minden épület más feltételekkel rendelkezik, ezért épületenként más-más volt a kiemelt terület.
Nem törekedtünk az ugyanolyanra, inkább a sokszínűségre, mely munkánk szakmai színvonalát

emelte és a pedagógusok részéről a sokféle látásmódot, érdeklődést, problémamegoldást emelte
ki.

A már működő tevékenységeket új tartalommal, feladatokkal töltöttük meg. Ilyen volt a
madáretetés kibővítése, Madárkarácsony szervezése, kömyezeti ünnepek szervezése.

Játszónapokat szerveztek a "Zöld Onnepek" és hagyományok kapcsán, vendégeloadókat
hívtak. kiállításokat szerveztek, szülöket vontak be alkotások készítésébe, kiállitások

megtekintésébe. Az óvoda udvarára virágokat, növényeket ültettek, ezzel szépítették közvetlen
kömyezetünket. A gyermekek számára innovativ tevékenységeket vezettek be, amelyek
rövidebb és hosszabb távra is tevékenykedési, megfigyelési lehetőségeket kínálnak.
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2.3.5. Boldog Övoda - Boldogságórák

Sikeres pályázatot követően, a 2018-2019. nevelési évben az óvoda részt vett a Jobb Veled a
Világ Alapítvány "Boldogságóra" programjában és elnyerte a Boldog Ovoda címet, melyet a
2019-2020. nevelési évben ismét megkaptunk, majd a 2020-2021. nevelési évben Orökös

Boldog Óvoda lettünk. A boldogságórák tartása folyamatosan megvalósult a 2021-2022.
nevelési évben is. Erre szervezödött a Bóbita Programgondozó Munkaközösség.

,A program a pozitfv pszichológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai módszertan,
amely mind a pedagógusok, mind a gyermekek lelki jóllétével foglalkozik és a szülők
bevonására is lehetöséget nyújt. A boldogságórák célja "vezérfonalat" adni az óvodás

gyermekeknek, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek
megbirkózni a problémákkal, valamint hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészség
megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására.

A programhoz való csatlakozás azért isjelentős számunkra, hiszen az általa képviselt értékek,
fejlesztési lehetőségek szorosan kapcsolhatók a Pedagógiai Programunkhoz (nevelési elveihez,
értékeihez). A munkaközösséghez egyre több pedagógus, csoport kapcsolódik.
Ebben a nevelési évben 6 csoportban tartottak "boldogságórákat". A pedagógusok saját

fantáziájuk, elképzelésük szerint, maguk tervezték meg a csoportjukban a kapcsolódó
tevékenységeket. Segédanyagként a Boldogságóra munkafúzetet és kézikönyvet használták.
Sok pozitív visszajelzés érkezett és érkezik a programmal kapcsolatban, melyröl a
munkaközösség vezetöje és a csoportos óvodapedagógusok számoltak be. Minden csoportban
más-más módon van jelen a program, hiszen meghatározó a gyermekek életkora, egyéni

sajátosságuk is a célok, feladatok és módszerek kiválasztásában.
A foglalkozást tartó óvodapedagógusok egyöntetű véleménye alapján, a gyermekekre pozitív
hatással voltak a "boldogságórák", főként a társas kapcsolatok alakitásában.

A célunk az volt, hogy minél többen megismerjék a "Boldogságóra" pozitiv,

személyiségformáló hatását, illetve a munkaközösség által még több csoport kaphasson fzelítöt
és igénye szerint bekapcsolódhasson a programba. A feldolgozott témák között szerepeltek a
megküzdési stratégiák, apró örömök élvezete, megbocsátás, testmozgás, fenntartható
boldogság. Ezek mindjátékban valósultak meg és a mindennapi tevékenységekben, szfnesítve

a csoportok életét.

A tervezett programokat, tevékenységeket megtartottuk és szeretnénk óvodai szintű

programokba is beépíteni, esetlegesen belsö továbbképzést szervezni a témában. Minden új
ötletet a már meglévő, működö programokra, ismeretekre, tudásra fogunk építeni, azt bővítjük.
A Boldogságóra sikere, az óvodapedagógusok lelkes, vidám, pozitív hozzáállásában rejlik.
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2.4. Közalkalmazotti Tanács

A Közalkalmazotti Tanács 2016. áprilisban alakult meg intézményünkben és működését a

2017-2018. nevelési évben kezdte meg. 2021.júniusban, öt év elteltével tartottuk meg

ismételten a KT elnökválasztást. A közalkalmazotti közösség Keresztesi Károlynét választotta

meg ismételten erre a posztra. Ebben az évben is ő irányitotta a KT munkáját.
Az intézményrezető a Közalkalmazotti Tanács véleményének kikérése és a KT elnökével
történt egyeztetések alapján dönt az intézmény dolgozóit érintő kérdésekben (feladatok egyenlő
elosztása/megosztása, jutalom, etikai szabályzat kialakítása, stb. ). A KT tevékenyen részt vesz

az óvoda dolgozói részére rendezett közös programok, rendezvények, értekezletek
szervezésében. Egyfajta összekötő hidat képez a vezetés és a dolgozók között, segíti az

információk áramlását, megosztását, fontos szerepet vállal a pozitív intézményi klíma

alakításában, fenntartásában, a dolgozók lelki egészségének védelme érdekében. A KT segíti a

nyugodt légkör fenntartását és a problémák megbeszélését, megoldását, a j6 hangulat
fenntartását. A KT segíti az intézmény hatékony működését.

A KT szabályzat felülvizsgálata és módosítása minden évben nyáron történik, ez ebben az
évben is így volt. A KT szabályzat kiegészült a bölcsődei dolgozókra vonatkozó szabályozással.

Aktualizáltuk az intézményi szabályokat, a dolgozókra vonatkozó elvárásokat, jutalmazási

fonnákat. A legfontosabbnak a dolgozók munkajának elismerését érezzük, mivel a nehezített
munkakörülmények mellett is helyt állnak a dolgozóink és a gyermekek érdekeit szem előtt
tartva végzik munkájukat. Fontos elismerés a "Bóbita-díj", melyet a pedagógusok mellett a
nevelést-oktatást segítő dolgozókra is kiterjesztettök. Az erkölcsi és anyagi elismerésre

bevezetettjutalmazásokat a 2022-2023. nevelési évben is tartani szeretnénk.

2.5. A nevelési év rendje

A nevelési év 2021. szeptember 1-töl 2022. augusztus 31-ig tartott.

. Szorgalmi időszak: 2021. szeptember 1-től 2022. június 15-ig;

. Nyári ügyeleti időszak: 2021. június 16-tól augusztus 3 1 -ig.
. 2022. 06. 16-2022. 07. 23. Székhely 1. épület (Arpád u. l4.)

. 2022. 07. 26-2022. 08. 31. Székhely II. épület(Arpád u. l4)

A nyári ügyeleti időszak folyamán intézményünk összevont csoportokkal működött (az
intézmény a nyári idöszak alatt is folyamatosan működött, zárásra nem került sor). Az űgyelet
alatt az előző évektől eltérően, a telephely intézmény nem tartott ügyeletet. A nyári időszak

teljes ideje alatt az épületben felújítási munkák zajlottak.

27



Nevelés nélküli munkanapok a 2021-2022. nevelési év folyamán:

. 2021. 10.08. - Szakmai célokat szolgáló testületi tanulmányi kirándulás Szegedre

. 2021. 12. 17. - Téli szakmai értekezlet, Dolgozói Karácsony

. 2022. 04. 19. - Tavaszi szakmai értekezlet

. 2022. 06. 16. - Nevelési évet záró értekezlet

. 2022.08.29. - Évnyitó értekezlet a 2020-2021. nevelési évre vonatkozóan

2.6. Az éves munkaterv alapján tervezett, megvalósult feladatok

2021. szeptember

. szülői értekezletek (csoportonként);

. mulasztási-, és csoportnaplók megnyitása;

. BECS csoport és a munkaközösségek terveinek ismertetése;

. BÖBITA Alapítvány - Családi Nap;

. Szüreti felvonulás (Pillangó csoport és Telephely intézmény dolgozói);

. KOFA" kérdőívek továbbitása a Pedagógiai Szakszolgálat felé;

. Népmese Világnapja alkalmából kiállítás

2021. október

. Óvodai Törzskönyv kitöltése (mindkét feladat-ellátási helyre vonatkozóan);

. intézményi iskolaérettségi vizsgálatok;

. Állatok Világnapja (óvodai rendezvény);

. Komposzt Ünnep - vállalás szerint csoportban;

. Festészet Napja alkalmából szervezett kiállítás;

2021. november

. intézményi iskolaérettségi vizsgálatok;

. fogadóórák a csoportokban;

. Márton-nap (óvodai rendezvény);

2021. december

. Mikulás-ünnep intézményi szinten (csoportokban);

. Madárkarácsony;

. nevelésnélküli munkanap (alkalmazotti értekezletet, és a karácsonyi ünnepség);

* Karácsony a csoportokban

2022. január

. Szüloi Közösségi értekezlet
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2022. február

. szülői értekezletek a csoportokban;

. csoportoknapló és mulasztási napló féléves ellenőrzése;

. szülői értekezlet az iskolába menő gyermekek szüleinek az általános iskola

igazgatónoje, illetve a leendő elsö osztályos tanító nénik közreműködésével;

. fényképezés az óvodában;

. Farsang az óvodai csoportokban;

. "Tavaszváró" (közös óvodai program).

2022. március

. Víz Világnapja program

2022. április

. iskolai beiratkozási időszak;

. alkalmazotti értekezlet megtartása

. Föld Napja

. Kanga Alapítvány- állatsimogató

. Meseerdö Bábszínház előadása

. Sziporka Társulat előadása

2022. május

. ballagások csoportonként

. kirándulások csoportonként

2022. június

. ballagások csoportonként

. tajékoztató szülői értekezlet a leendö óvodások szüleinek

. nevelési évet záró értekezlet

. telephely udvarának felújítása

. a konyhák és mosdók festése, javítási munkák elvégzése

2022. július

. a konyhák és mosdók festése, javítási munkák elvégzése

. Süni és Maci csoport padló csereje

. udvarijátékokjavítása, festése

2922. augusxtus

. nevelési évet nyitó értekezlet (2022-2023. nevelési évre vonatkozóan);

29



J. Partneri környezet

3. 1. Ovoda-Család kapcsolatrendszer

A szülőkkel történö együttműködés az intézményünk életében továbbra is kiemelt fontosságú:

a tapasztalat azt igazolja, hogy az óvodában kialakított nonnák, szokások csak akkor lesznek

maradandóak, ha azok a családi kötelékben megerösftést nyemek, vagyis nevelési céljainkat és

a hozzá kapcsolódó feladatainkat csak a családdal együttműködve tudjuk megvalósítani. Emiek

érdekében, szűlöi értekezletek, fogadó órák keretében a pedagógusok megbeszélték a szülőkkel

céljainkat, elveinket, szokásainkat és segítséget nyújtottak tanácsokkal, ötletekkel, egy-egy

helyzet feltárásával és szükség esetén szakemberhez irányították a szülőket.

Célunk, hogy erösödjön a "Család - Gyermek - Ovoda" szeretetteljes, kölcsönös

együttműködésen, bizalmon alapuló egysége. A szülökkel történő folyamatos kapcsolattartás

azt a célt is szolgálja, hogy minél jobban megismerjűk a családokat, a nevelési nézeteiket,

életvitelüket, hogy ezzel is elősegítsük a gyermekek fejlődését, valamint, hogy együtt

sikeresebben találjuk meg a megoldásokat a felmerülö nehézségekre. A csoportokban felmeriilő

nehézségeket minden esetben megbeszéltük az érintett szülőkkel, fogadóórák, rendkivüli

értekezletek keretében. A problémák megoldásán dolgozunk közösen, amíg megtaláljuk a

megoldást. Több esetben is, az év folyamán, ez megvalósult és az után követés is folyamatos

volt.

Intézményünkben egyre több SNI és BTMN gyermek van jelen a csoportokban. Integrálásuk

fontos feladatunk a legjobb tudásunk szerint, az inkluzív pedagógia alkalmazásával. Ennek

zavartalan működéséhez a szülők tájékoztatása, törvényi előírások megismerése, szükség

esetén ismételt tájékoztatásuk szükséges. A szabályok betartatása, kiemelten kezelendő

feladatunk a továbbiakban is. A problémák kezelésének menetére, folyamatosan felhívjuk a

szülők fígyelmét. A felmerülő nehézségeket együttműködéssel oldjuk meg.

Intézményünkben Szülői Közösség is működik, amely az egyik fontos kapcsolattartási-

együttműködési forma a szülő és az intézmény között.

A Szülői Közösség elnöke: Horváth Kiss Helga.

Rendszeresen tájékoztattuk a szülőket az óvoda életéről, feladatainkról és a felmerülő

nehézségeket megbeszéltük. SzMK. értekezletek kerültek megszervezésre. A dokumentumok

módosításának folyamatát végig kísérte a Szülői Közösség.

Óvodánk saját, szerkesztett honlapon keresztül nyújt információkat intézményünkről a külvilág

számára (www.bobitatunderovi.hu). A felületen tajékozódhatnak a szülők, érdeklődők az

aktualitásob-ól, programokról, eseményekről, az intézményi dokumentumok tartalmáról.
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A naprakész tájékoztatást segítik az óvoda honlapja mellett, a közösségi oldalakon létrehozott
"zárt óvodai csoportok", valamint a központi-, és a csoportszobák előterében elhelyezett

információs faliújságok is.

3.2. Intézményi kapcsolatok

Az intézményesített kapcsolatok rendszere meghatározó óvodánk mindennapi működésében,
valamint az éves programunk kialakításában is szerepetjátszik.

Intézményünk fenntartójával a jó kapcsolat kialakítása, ápolása, elsősorban a vezető
(vezetőség) feladata, hiszen az intézmény sikeres müködésének ez az egyik legfontosabb
feltétele. A fenntartó önkormányzattal való kapcsolatunk nagyon j6, az együttműködés a

kölcsönös segítségnyújtáson alapul. Az intézmény életét érintö minden kérdésben a kölcsönös
informálás, együttműködés, segítségnyújtás volt a jellemző. A fenntartó segítségével tudtuk

működtetni a folyamatos BTMN ellátást.

Óvodásaink többsége a helyi általános iskolában kezdi meg tanulmányait. A gyermekek
óvodából iskolába való zökkenőmentes átlépésének megteremtéséhez fontosnak tartjuk az

óvoda és iskola jó kapcsolatának megőrzését. A városban működő Arpád Fejedelem

ÁItalános Iskolában már hagyománnyá vált ésjó gyakoriatként működö SULFVAR program,

idén megszervezésre került. Az iskolába lépő gyermekek szülei az iskola által tartott szülői
értekezleten vettek részt, ahol minden fontos információt megkaptak az iskolakezdésről. Külön

hangsúlyt fektetett az iskola az életkori sajátosságok bemutatására.

Az intézményünk feladatai között kiemelt szerephez jut - a gyermeki személyiség és a család
tiszteletben tartása mellett - az esélyegyenlőség biztosítása, a szociális hátrányok leküzdésének

enyhitése, valamint a gyermekvédelem.

Az intézmény aktfvan részt vesz a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében,
megszüntetésében, óvodánk számára ezért is fontos a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal
történő szoros együttműködés. A helyi szolgálattal a közvetlen kapcsolatot az óvoda

gyermekvédelmi felelőse és az intézményvezető tartja. A Szigetszentmiklós Család- és
Gyermekjólétí Központ szociális munkást biztosít heti egy alkalommal, ahol segitséget
adnak a pedagógusoknak a nehéz helyzetek megoldására.

A kapcsolatunk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárral folyamatos és többrétű.
A Művelődési Ház által szervezett számos programon vesz részt rendszeresen intézményünk

(pl. : városi rendezvények, gyermekelöadások). A Művelödési Ház adott helyet a Sziporka
Társulatunk előadásának, mely nagy sikerrel zárult. Két elöadást tartottunk.
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A Városgazdálkodási Kft. -vel való kapcsolatunk több területen történik: a gyermekélelmezés,

valamint az ételszállítás teendőit is a cég végzi óvodánk részére, továbbá az intézmény

épületeivel kapcsolatos karbantartási, üzemeltetési feladatokat is ellátják. Az intézményünkben

szolgálatot teljesítő (a Kft. alkalmazásában álló) karbantartók személye a nevelési év folyamán

változott. Minden szükséges munkát elvégeznek és segl'tenek az ötleteink megvalósításában. A

Kfi-vel közös munkát sikeresnek értékelem.

Kapcsolatunk az Egészségügyi Szolgálat képviselőivel többrétíi. Az óvoda védőnöi

rendszeresen elvégzik a tisztasági ellenőrzéseket, valamint a különböző életkorhoz kapcsolódó

státuszvizsgálatokat. Felvilágosítást adnak az időnként előforduló, esetenként fertőző

betegségekről és bekapcsolódnak a szülői értekezletekbe. Ebben a nevelési évben a beiratkozás

menetében is segftettek. Tajékoztatást adtak a szülőknek a beiratkozásról és a korai fejlesztési

lehetőségekről. Munkájukkal teljes mértékben elégedettek vagyunk.

A törvényi szabályozás azt segiti elő, hogy a szülő vigye a kötelező vizsgálatokra a gyermekét,

ezért a gyermekorvos nem jár ki az intézménybe, de telefonon bármilyen kérdéssel
fordulhatunk hozzájuk. A gyermekorvosokkal jó kapcsolatot ápolunk.

Fontosnak tartjuk a gyermekek átfogó és minél szélesebb köríi egészségügyi szűrését, ezért

törekszünk arra, hogy az egészségügyi szolgálatokkal szoros, együttműködö kapcsolatot

építsünk ki, mely összekötheto a munkaközösségek munkajával is. Az egyik helyi
gyermekorvos több csoportban isjátékot kezdeményezett a beteg gyermekek ellátásáról.

4. Bóbita AIapítvány a Dunavarsányi Ovodásokért

Alapítványunk 2016-ban alakult, hogy segítse az óvodai nevelő munka fejlesztését, a helyi
program cél-, és feladatrendszerének teljesülését.

Célja:

. Dunavarsány Város Önkormányzata által fenntartott óvodába járó óvodások nevelése,

oktatása, testi, szellemi fejlesztése;

. háü-ányos helyzetű óvodások nevelésének fejlesztése, segitése;

. sajátos nevelési igényű óvodások nevelése, testi, szellemi fejlesztés speciális

módszerekkel, eszközökkel;

Az Alapítvány szervezésében kerül minden évben megrendezésre a Bóbita Családi Nap,

valamint az óvoda dolgozóiból alakult Sziporka társulat előadása. Mindkét rendezvény évröl-

évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A programon nagyon sokan vettek részt. A

tombolára rengeteg szülői és céges felajánlás érkezett. A rendezvényeken befolyt összeg az

Alapitvány kincstárát gyarapítja, de az alapítvány számlájára kerül a Luca-heti vásár (Adventi
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vásár és Adventi Kézműves Délután) bevétele is. Alapítványunk működését Dunavarsány

Város Önkormányzata is támogatja minden évben (500. 000, - Ft összeggel) és idén is tudtuk
fogadni a személyijövedelemadó l%-át is, amely jelentös bevétel. Ebben az évben a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán 350. 000, - Forintot nyert az alapítványunk.

Az alapítvány számlájára befolyt összegből, ebben a nevelési évben a telephely intézmény
(Bartók B. utca 25.) udvarára vásároltunk egy mászóka-várat és az óvoda összes gyermeke részt
vett egy bábelőadáson, a Meseerdő Bábszínház jóvoltából. Az óvoda udvarának fejlesztése
nyáron valósult meg, ezért a mászóka birtokba vétele, csak a következő nevelési évben (2022-
2023. nevelési év) valósul meg.

2021-2022. nevelési év - alapítványi programok

2021.09. 11.

2021. 11.22-11.26

2022. 04. 07,

2022. 04.08,

2022. 04. 11.

2022. 04.22.

Családi Nap

Adventi Vásár

Meseerdő Bábszínház

színes programok, fellépők

barkácsoláshoz kis

csomagok megvásárlása

bábelőadás megtekintése,

alapitványi finanszírozásból

Sziporka Társulat elöadása Hamupipőke

5. Célok, tervek

A nevelési év során sok új, megoldandó feladattal szembesültünk. A kiemelt területeken a

kitűzött céljainkat a lehetőségeinknek megfelelően megvalósítottuk. A következő években a
mostanira építve fogjuk bővíteni, színesíteni munkánkat, fígyelembe véve a kialakitott

,
értékeket" és a pedagógusok érdeklődését. Nagy hangsúlyt fogunk fektetni a képzésekre az

intézmény céljainak megvalósításához.

A szülők folyamatos, megfelelő, naprakész tájékoztatása, a közös kommunikáció, a velük való

együttműködés továbbra is kiemelten fontos! Ebben az évben több szülői megkeresés is érkezett
problémák megoldására, amit kiemelten kezeltünk. (rendkívüli szülöi értekezlet, fogadó órák
tartása, Szülői Fórum szervezése, érzékenyitő program szervezése, vendégelőadó meghívása)

Egyértelműen látjuk, hogy a szülök keresik a megoldást a nehézségekre, amihez segítséget,
megfelelö teret biztosftottunk. Az egyeztetés, visszacsatolás minden esetben szükséges volt és
megnyugtató a szülők számára. Vezetői fogadó órákat rendszeresítettem, ami nemcsak
személyesen, hanem online fonnában is megvalósulhatott. Vezetői e-mail-en és vezetöi
telefonon is sok-sok megkeresés érkezett, ami segítette a napi kapcsolattartást a szülőkkel.
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A csoportos szülöi értekezletek elején, a leendő kiscsoportosoknak szervezett szülői
értekezleten is egy vezetői tájékoztatást tartottam, amikor minden fontos információt,

szabályozást elmondtam és a szülők kérdezhettek. Nagy hangsúlyt fektettem az intézményi

szabályozók, elsösorban a Házirend szabályinak megismertetésére. A járványhelyzet kapcsán
kiemeltem, hogy csak egészséges gyemiek jöhet óvodába és betegség után orvosi igazolás
szükséges. Ez a szabályozás volt a legnehezebben betartatható az év során, ezért a következö
nevelési évben is nagy hangsúlyt fogunk erre fektetni, bevonva a Védonői Szolgálatot.

A szabályokat igyekeztünk megértetni és elfogadtatni a létjogosultságát.
A 2022-2023. nevelési évre beiratkozó gyermekek szüleinek külön kiemeltük a betegség

kezelésének felismerését, szabályozását, már a beiratkozás napján. Az óvoda házirendjének

szabályaira, Az óvoda udvarának használatában sokjavulást tapasztaltunk. Az óvodába érkezés
és távozás időpontját néhány kivétellel betartják a szülök.

Az intézményünk kapui nap közben zárva vannak, ami a napirend zavartalan működtetését,
betartását teszi lehetövé.

Sok feladatot rótt a vezetőségre a folyamatosan változó törvényi háttér és a Covid-19 kapcsán

született rendeletmódosítások és eljárásrendek változásai. Az új eljárásrendek és a folyamatos

fertőzések kapcsán, néhány hónapig, szinte naponta kellett a szülőket tájékoztatni a csoportban

jelenlevö fertőzés miatti szabályozásról, korlátozásról, egyéni eljárásrendről. A járvány nem
gátolt bennünket a magasszintű munkavégzésünkben. A fejlesztések, programok
megvalósultak még akkor is, ha kicsit módosítani kellett.
Az ellenőrzések, felülvizsgálatok eredményeként több változtatást is tervezünk a következő

évben:

. módosítjuk a csoportnaplót

. bövítjük az iskolaérettségi mérőeszközünket

. a munkaközösségek számát csökkentjük és a környezeti neveléssel foglalkozó

munkaközösséget átszervezzük

. a továbbképzések időpontjait távolabb tesszük egymástól

A minősítések, önértékelések is folyamatosak. Szeretnénk, ha egyre többen jelentkeznének

pedagógus minösítésre akkor is, ha nem kötelező. A szakmai munka ellenőrzése napi
feladatom, melyet a napi betekintő és tevékenység látogatásokon át valósítok meg. A

minösítésekhez és önértékelésekhez kapcsolódóan is végzünk látogatást. A látogatásokon

tapasztaltakat megbeszélem az érintettekkel és fejlesztési teriiletetjelölünk ki.
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A munkaközösségek a szakmai munkát támogatják és lehetőséget biztosítanak a hospitálásokra,

innovációk bevezetésére.

Ebben az évben két hallgatót mentorált 2 óvodapedagógus, akik főiskolai szakmai

gyakorlatukat töltötték nálunk.

Továbbra is célunk, hogy a még nem diagnosztizált, vagy vizsgálat alaU álló gyermekek

fejlesztése is időben megkezdödhessen, ezért működtetjük a mozgásfejlesztést preventív céllal
is. Két csoportnyi (8-8 fő) gyermek kap ezekre a foglalkozásokra heti két alkalommal

lehetőséget.

Idén első alkalommal került átadásra tavasszal (Bóbita-díj), minden évben szeretnénk átadni az

erre érdemes dolgozóknak. A kitűzött céljainkat, feladatainkat közösen valósítjuk meg a

vezetőséggel, nevelőtestülettel és a technikai dolgozókkal, mert ez csak közös munkával,
elköteleződéssel lehet eredményes továbbra is.

Dunavarsány, 2022. november 15.

Kazatsay Szilvia - intézményvezetö

35



Legitimáció

Intézmény OM - azonosítója: 037287 Intézményvezetö

aláírás

Nevelőtestiilet nevében

Legitimációs eljárás

Alkalmazotti közösség nevében

Csűrös Erika (BECS MK vezetöje) Keresztesi Károlyné
(Közalkalmazotti Tanács elnöke)

Szülői szervezet nevében Fenntartó nevében

Horváth-Kiss Helga (SZK elnök) aláírás

A dokumentum 'elle e: N ilvános

Ph.

Az értékelés törvényi háttere:

. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésröl 85. § (2) A fenntartó tanévenként
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményrezetőt arra, hogy az intézmény
tevékenységéröl átfogó módon beszámoljon.

. Önértékelési kézikönyv óvodák számára.
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