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1.1. Személyi feltételek, létszámváltozások - szervezési feladatok

A beszámolóban a 2017. szeptember 1.-től 2018. augusztus 31.-ig terjedő időszakot mutatom be. Balatonkenese–Küngös Község Intézményfenntartó Társulás vezetése támogatásával a kedvező személyi és tárgyi feltételek biztosításával a 2017/2018-as nevelési
évben kimagasló eredményeket értünk el az elmúlt nevelési évhez hasonlóan a Kippkopp
Óvoda és Bölcsőde dolgozóival. Köszönöm a dolgozók nevében a Fenntartónak a színvonalas szakmai munka végzéséhez szükséges kedvező feltételek biztosítását!
A Fenntartóval kölcsönösen jól működő a kapcsolatunk, amelyet a támogató és segítő
szándék jellemez. Tömör István polgármester úrral magas színvonalú együttműködésben,
részleteket rendszeresen egyeztető kapcsolatot tarunk gondosan ügyelve az információáramlásra. Minden rendezvényünkön személyes részvételével, rendszeres szóbeli és
írásbeli értékelésével megerősít bennünket a szakmai munkánk színvonalas ellátásában.
Szabó Gergely polgármester úrral is törekszem a rendszeres kapcsolattartásra, a megfelelő információcserére. Minden esetben rendszeresen tájékoztatom az aktuális eseményekről.
Rendszeresen meghívjuk a polgármester urakat az ünnepségeinkre, a szülői értekezletekre, valamint rendkívüli programjainkra.
Az intézményünk értékeit, hagyományait megőrizve, a vezetői pályázatomban megfogalmazott innovációs tervekkel és új tartalmakkal kiegészítve végezzük mindennapi munkánkat. Igyekszem az optimális feltételeket megteremteni, amelyek az intézmény eredményes működéséhez szükségesek és partnereink számára megelégedést nyújtanak.
2017/2018-as nevelési évben a dolgozói létszámunk kiegyensúlyozott volt, a feladatok
színvonalas ellátásához a törvény által minimum létszámként előírt megfelelő feltételeket megteremtette. A nyugdíjba ment 2 fő dolgozó helyett két főt vettünk fel,1 fő
szakképzett dajkát 2017. augusztus 31.-től és 1 fő szakvizsgázott óvodapedagógust
2017. december 1.-től. A nevelési év végére 2018. augusztus 31.-ei állapot szerint 19 fő
dolgozóból (ebből 2 fő dolgozó tartósan távol van Gyeden) valamint a konyhán 7 fő dolgozóból álló személyi feltétellel biztosítottuk az intézményben a gyermekek színvonalas
ellátását. Az intézmény nyári fertőtlenítő nagytakarítása, a felújítási munkálatok, a fűtéskorszerűsítés, valamint a dolgozói szabadságok kiadása szükségessé tette a nyári
munkarend és munkafázisok körültekintő megszervezését.
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Jelenleg a nevelési év végén 8 fő óvodapedagógus van személyi állományban, ebből 1 fő
magasabb vezető/intézményvezető/gyógytestnevelő/óvodapedagógus, 1 fő intézményvezető-helyettes/óvodapedagógus, 5 fő óvodapedagógus munkakörben, valamint 1 fő óvodapedagógus GYED- en van. Az óvodai gyermek csoportokban a törvényi előírások által
biztosított lehetőség alapján 1 fő pedagógiai asszisztens az óvodapedagógusokkal
együttműködve segíti a pedagógiai nevelőmunkánkat. Az óvodapedagógusok munkáját 5
fő óvodai dajka segíti. (ebből 1 fő tartósan távollévő GYED- van) A bölcsődében 2 fő
kisgyermeknevelő gondozónő, ebből 1 fő szakmai vezető és 1 fő kisgyermeknevelő végzettséggel rendelkező bölcsődei dajka van személyi állományban. 1 fő udvqros/takarító/fűtő munkakörben lévő személy látja el az udvarrendezési, étterem zöld rész takarítási és fűtési munkákat az intézményben. Az adminisztratív teendők ellátásában az irodán 1 fő óvodatitkár/pedagógiai asszisztens végzettségű kolléganő dolgozik Monostory
Anikó, akinek precíz, naprakész, felelősségteljes és magas színvonalú munkavégzése kiemelkedő volt az adminisztratív feladatok ellátásában a nevelési év során. Jelentősen
megnövekedett az adminisztratív tevékenységi kör az új ASP programmal és a Hivatali
kapu létrehozásával.
A konyhán 1 fő élelmezésvezető,1 fő szakács és 1 fő szakácsnő, valamint 4 fő konyhalány
dolgozik. Az élelmezésvezetővel napi kapcsolatot tartok személyesen és szükség szerint
írásban illetve e-mailben is a fontos dokumentálások, pontos irat-adatkezelések érdekében. A nevelési év során sikerült az élelmezésvezetővel egyeztetni a felmerülő problémákat, a kapcsolattartás megfelelő, működik az információáramlás.
Arra törekedtem, hogy az intézmény dolgozói közül a munkaköri leírása alapján mindenki
a tőle elvárható legmagasabb színvonalú munkát végezze a 2017/2018-as nevelési évben.
Ennek érdekében egyéni, csoportos és dolgozói kört érintő megbeszéléseket, munkatársi
értekezleteket tartottam és folyamatos ellenőrzés történt a munkafolyamatok végzésénél.
A bölcsődében megbízási szerződés alapján havonta 4 órában Dr. Meláth Viola gyermekorvos látja el magas színvonalon a feladatokat. Havonta egy délelőtt a bölcsődében vizsgálja a gyerekeket. A partneri kapcsolatunkat is sikerült vele szorosabbra fűznünk. Nevelésnélküli munkanapokon lelki egészségvédelem témakörben rendszeresen tartott előadást az intézmény dolgozóinak.
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A védőnő Óbíróné Karácsony Ágnes az óvodában háromhavonta végzett tisztasági, haj,
köröm vizsgálatot illetve kérésemre rendkívüli alkalmakkor is. Az ellenőrzések és vizsgálatok a csoportnaplókban rendszeresen dokumentálva vannak.
Mindketten a munkájukat lelkiismeretesen végzik, az együttműködés nagyon jó. 2018. április 5.-én a védőnő segített az intézményünkkel ismerkedő szülők délelőttjét megszervezni. Ez a program a beíratást készítette elő. A kötelező óvodáztatás alóli felmentések
intézése alkalmával, valamint a statisztika pontosításakor is mindig összedolgozunk.
Intézményünk három óvodai gyermekcsoporttal és egy bölcsődei gyermekcsoporttal működik. Összesen a 2017. októberi 1.-ei statisztika szerint 77 fő óvodás létszámmal
kezdtük meg a nevelési évet és 75 fő óvodás létszám volt 2018. májusra. A bölcsődében
11 fő gyermekkel kezdtük a 2017. októberi 1.-ei statisztika szerint és 14 fő gyermek
volt 2018. májusra. Év közben a bölcsődében folyamatosan növekvő volt, az óvodában
költözések és nevelőszülőkben történt változások miatt kismértékben változó volt a
gyermeklétszámunk.
A bejáró gyermekek száma a következő volt a 2017. októberi 1.-ei statisztika szerint: 8
fő óvodás gyermek és 1 fő bölcsődés gyermek.
Térítés nélkül étkező gyermekek száma a 2017. októberi 1.-ei statisztika szerint: 73 fő
óvodás gyermek és 10 fő bölcsődés gyermek.
Térítési díjra kötelezett teljes áron étkező gyermekek száma 2017. októberi 1.-ei statisztika szerint a következő volt: 5 fő óvodás gyermek és 0 fő bölcsődés gyermek.
Sajátos Nevelési Igényű gyermekek száma a 2017. októberi 1.-ei statisztika szerint: 0
fő óvodás gyermek, 0 fő bölcsődés gyermek.
Nem magyar állampolgárságú gyermekek száma a 2017. októberi 1.-ei statisztika szerint:
0 fő gyermek.
Általános iskolai tanulmányait megkezdő gyermekek száma 2018. szeptember 1.-én mindösszesen 29 fő gyermek.
Speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma a 2017. októberi 1.-ei statisztika szerint:
 SNI 0 fő óvodás gyermek, 0 fő bölcsődés gyermek
 BTM 11 fő óvodás gyermek, 0 fő bölcsődés gyermek
Hátrányos helyzetű: 1 fő bölcsődés és 2 fő óvodás gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű: 1 fő bölcsődés és 2 fő óvodás gyermek Veszélyeztetett gyermek 0 fő óvodás, 0 fő bölcsődés gyermek.
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Tartósan beteg gyermekek száma a 2017. októberi 1.-ei statisztika szerint : 3 fő óvodás
gyermek, 2 fő bölcsődés gyermek.

A bölcsődei és óvodás gyermeklétszám és a kihasználtság optimális volt a nevelési év
során, valamennyi gyermek felvételre került, aki a jogszabályi elvárásoknak megfelelt.

Beíratások alapján 2017/2018. évre csoportlétszámok
létszám

létszám

létszám

2017.X.01.

2018.01.01.

2018.05.01.

Csipet- Csapat

28 fő

28 fő

27 fő

Ficánka

22 fő

22 fő

23 fő

Aprófalva

22 fő

25 fő

25 fő

72

75

75

létszám

létszám

létszám

2017.X.01.

2018.01.01.

2018.05.01.

10 fő

12 fő

14 fő

Csoport

Összesen
Csoport
Bölcsőde
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1.2. Tárgyi feltételek

A 20/2012 (VIII.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szerinti kötelező felszerelés és
eszközrendszer jegyzékben meghatározott eszközökkel intézményünk alapvetően rendelkezik, az eszközellátottságunk jónak mondható. 2018. májusában végzett partneri
igényfelmérés eredménye is ezt támasztja alá az értékek elemzési tükrében. A dolgozói
kör és a szülők is jónak minősítették. Az igényfelmérés alapján kimutatott hiányosságokat
figyelembe vesszük a következő költségvetés tervezésekor és igyekszünk beszerezni.
Vezetői pályázatomban megfogalmaztam, hogy több olyan terület van, ahol fejlesztési
tervek szükségesek ahhoz, hogy egészséges, esztétikus környezet tudjunk biztosítani a
gyermekek optimális fejlődéséhez. Ennek érdekében ésszerű ütemezéssel, fenntartói
hozzájárulással, pályázati források felkutatásával és a szülői közösség segítségével biztosított, hogy évről évre egyre egészségesebbé, biztonságosabbá és élhetőbbé tegyük
intézményünket.
Az óvoda épület, udvar, berendezések és eszközök karbantartása, javítása, fejlesztése,
bővítése mind folyamatos igényként jelentkezik.
A nevelőtestülettel és szülői szervezettel egyeztetve tárgyi feltételeinket bővítettem
a szükség és igény felmérése alapján a 2017/2018-as nevelési évben.
Játszótéri játékok szükségszerű javítása, bővítése, költségvetési erőforrások szerinti
folyamatos fejlesztésük kiemelt jelentőségű számunkra az előírásoknak megfelelően.
Az óvodai játszóudvaron már a 2016/2017-es nevelési évben a csoportlétszámaink indokolták csúszda és egyéb kiegészítő udvari játékok beszerzését. A 2017/2018-as nevelési évben az óvoda udvarára új gyermekméretű padok és asztalok kerültek. 2018. márciusában pedig a bölcsőde játszóudvarára egy komplex fajáték, egy rugós játék és egy homokozó fölé helyezett ülőpados szerkezet került telepítésre. Köszönjük az Önkormányzat támogatását és a Városgondnokság segítségét a telepítésben.
A négy gyermek homokozó friss homokkal lett feltöltve a tavaszi időszakban március
elején. Új seprűket, lapátokat, homokozó játékokat kaptak a gyerekek az udvarrendezéshez és az udvari játékhoz. Új kerékpár tárolót és helyet alakítottunk ki a kerékpárok
tárolására, ahol a gyerekek biztonságban tudják hagyni napközben a kerékpárjaikat, ha
reggel azzal érkeznek.
A csoportszobákba a felmért szükséges igények alapján kiegészítő eszközök, elárusítópult, mosogatós tűzhely fából, fonott gyermekbútor, kisebb játékeszközök valamint
szekrények kerültek beszerzésre. Az Aprófalva csoportba tároló szekrényt alakítottunk
ki, a Csipet- Csapat csoportba gyermek ágytároló szekrény lett felújítva.
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A bölcsődei Maci csoportba függönyöket, ételtároló kocsit, gyermek előkéket, a Ficánka
csoportba fonott kiegészítő tárolókat szereztünk be. A dajka nénik munkájához új vasalót, mosógépet, valamint a konyha részére is új mosógépet vásároltunk. Az adminisztrációs munka megkönnyítéséhez egy LAP-TOP került beszerzésre az intézményvezetőhelyettes számára. A fűtés korszerűsítése, radiátorok cseréje szükségessé vált, mert
több mint 35 éves a rendszer és folyamatosan lyukadnak ki a radiátorok. Az egyik kazán
már nem is működik. Nagy öröm számunkra, hogy Balatonkenese Önkormányzata 2017.ben megnyert egy Európai Uniós energetikai pályázatot, amelynek keretében 2018. augusztus elején megvalósul az intézményünk fűtéskorszerűsítése. A helyiségek festése
ezt követően szükségszerű. Jelentős karbantartás történt a játszóudvarokon, udvari
régebbi kivitelezésű játékeszközök, padok, kisházak többszöri lefestése is megtörtént
2018. nyarán egy szponzoráló cég és a Városvédők segítségével. Köszönjük a színvonalas
és önzetlen munkát!
Továbbra is arra törekszem, hogy a közösen kitűzött fejlesztési céljaink megvalósulhassanak. Az épület, udvar karbantartását a fenntartó rendelkezése alapján a Városgondnokság látta el. A feladatukat kérésünk alapján és rendkívüli jelzést követően egyeztetett tematika alapján rendszeresen ellátták, így az ellátás zavartalanul biztosított volt.
Érezhető volt, hogy létszámgondokkal küzdenek, de kaptunk használatra egy új fűnyírót,
valamint egy fűkaszát amellyel az udvarosunk rendszeresen le tudja vágni a füvet a bölcsődei és óvodai játszóudvarokon mentesítve ezzel a Városgondnokságot. A Városgondnokság munkáját ezúton is köszönjük!

1.3. Gazdálkodás, költségvetés teljesültsége

A 2017/2018-es nevelési évre elfogadott költségvetés megfelelő keretet biztosított a
működéshez. Gazdálkodásunkat az elmúlt időszakban nagyfokú takarékosság, megfontoltság, az előirányzatok megtartása jellemzi. A betervezett kiadásokat figyelembe véve történnek a beszerzések. Az óvodatitkárral együtt a pénzforgalmi kivonatot állandóan figyelemmel kísérjük és az elfogadott költségvetési kereten belül történik a teljesítés. A pénzforgalmi adatokról a pénzügy tud részletes tájékoztatást adni, kimutatásai
alapján iránymutatóak a költségvetési adatok.
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1.4. A nevelési év kiemelt feladatainak és a megvalósulásának összegzése
Kiemelt feladat volt a jogszerű és biztonságos működés biztosítása intézményi szinten.
A törvényességi megfelelést az alapdokumentumok biztosították, az abban foglaltak
betartása és betartatása, volt a kiemelt feladat. Szükség szerint átdolgozásra, létrehozásra kerültek a jogszabályi követelményeknek megfelelően. A 2017/2018-as nevelési
évben május 4.-én a konyha vonatkozásában NÉBIH ellenőrzést végeztek az intézményünkben és ezt követően szükséges volt a jegyzőkönyv alapján intézkedési tervet készíteni az élelmezésvezetőnek. Az ellenőrzés a hiánypótlások beszerzését követően
megközelítően jónak minősítette a konyha értékelését. A jogszabályváltozások miatt a
dokumentumok figyelemmel kísérése kiemelt feladat folyamatosan. Az intézmény Működése különleges jogrend idején témakörben az EMMI kérésére intézményünk számára
Honvédelmi Intézkedési Terv (HIT) elkészítése vált szükségessé 2018. júniusi határidővel. A Fenntartó társulási ülés keretében történő dokumentum elfogadását követően
az EMMI felé kellett továbbítanom PDF formátumban elektronikusan. Változás esetén
szükséges újra küldeni ugyanezzel az eljárásrenddel, valamint minden év októberi határidővel felülvizsgálata is szükséges.
A dokumentumok nyilvánossága biztosított az intézményben a vezetői irodában nyomtatott formában, valamint az Önkormányzat honlapján kialakított intézményi honlapon és a
Közoktatási Informatikai Rendszer elektronikus felületén.
A vezetői pályázatomban megfogalmazott elvárás a személyi feltételek biztosítására
vonatkozóan megvalósult a 2011. évi CXC. Tv. 1.2. melléklet értelmében. A szervezetfejlesztés területén szép eredményeket sikerült elérni pszichológusok, szaktanácsadók
bevonásával. A stresszoldáshoz és konfliktuskezeléshez a szakemberektől sok segítséget kaptak a dolgozók a nevelés nélkül munkanapokon előadások keretében. Dr, Meláth
Viola értékes, színvonalas előadását hallhattuk ebben a témakörben. Innovációként bevezettem, hogy tartok stresszoldó SMOWEY foglalkozást a dolgozóknak. Május végén
minden dolgozó részt vett egy ilyen „munkahelyi kihívás mozgásprogram” foglalkozáson
és nagyon tetszett nekik. Az ÁNTSZ munkatársai is relaxálással kapcsolatban hasznos
foglalkozást mutattak be. A dajkák munkaköri leírásukban megfogalmazott feladatok
ellátását végzik az óvodapedagógusokkal szorosan együttműködve.
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A lehető legtöbb időt bent töltik a csoportban és így eredményesebb a nevelőmunka és
hatékonyabb az összedolgozás az óvodapedagógusok és a dajkák között. A közösségünkben kialakult etikai kódexben is megfogalmazott szabályok, elvárt munkahelyi viselkedési normák biztos kereteket adnak az összehangolt, eredményes, együttműködő munkavégzéshez.
A biztonságos működés, szabályozott munkavédelem, balesetvédelem, kémiai biztonság előre megtervezett formában megvalósult a nevelési év során a jogszabályi feltételeknek megfelelően. Az alkalmazotti közösség a nevelési év során munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson vett részt Kulifay István munkavédelmi mérnök vezetésével három
alkalommal. Munkavédelmi felelősünk 2018.-ban újra továbbképzésen vett részt Székesfehérváron, hogy ismereteit felfrissítse.
A tűzcsap, tűzoltókészülékek és a nyomáspróba valamint a nyomásmérés vizsgálata megtörtént 2018. júniusban az előírásoknak megfelelően.
A kártevő irtási szolgáltatás ÁNTSZ engedélyszámmal rendelkező szolgáltatóval kötött
szerződés alapján a törvényességi előírásoknak megfelelően megtörtént kettő alkalommal. A DRV-vel a víz vizsgálatát elvégeztettük két alkalommal.
A tisztítószerek, vegyszerek használatánál a környezetvédelem, a költségtakarékosság
és az előírási útmutatók az irányadók. A használatuk alkalmával a biztonsági előírásokat
betartják a dolgozók. A gyerekektől elzárva és külön helyiségben történik a tárolásuk. A
biztonsági adatlapok nyilvántartása naprakész.
Tüdőszűrőn és üzemorvosi vizsgálaton határidőre minden dolgozó részt vett.
A hulladékot szelektíven gyűjtjük és a szülőket-gyerekeket is erre biztatjuk, neveljük.
A veszélyes hulladéknak minősülő hulladékot rendszeresen és szükség szerint elszállíttatjuk erre specializálódott céggel.
A Zöld Óvoda pályázatot 2013-ban elnyertem intézményünknek és 2017. áprilisiban újra
elkészítettem és benyújtottam a FM és EMMI által kiírt tárgyévi pályázathoz. A támogató szakmai véleményt a Balatonfelvidéki Parkigazgatóság környezeti nevelési szakreferense biztosította intézményünk számára. Részletesen kidolgozva kérték a pályázathoz a
külső és belső Zöld programmal kapcsolatos továbbképzéseket, valamint az óvodai élet
nevelési folyamatinak mindennapokban megjelenő helyi sajátosságainak a bemutatását.

- 10 -

KIPPKOPP ÓVODA

ÉS

BÖLCSŐDE

8174 Balatonkenese, Balaton u. 63.
Tel: 88/574-802
E-mail: kippkoppovi@invitel.hu

A pályázathoz szükséges volt kidolgozni egy összehasonlító, elemző beszámolót az elmúlt három év értékek alapján megvalósított eredmények tükrében. Önértékelési szempontsor kidolgozása történt három évre kiterjedően az intézményi dokumentumokban
foglaltak alapján a folyamatok leírásával, tevékenységek és területek kidolgozásával és a
tartalmi kiemelésekkel együtt.
A pályázatot elfogadták, a nyertes eredményt 2017. őszén kaptuk meg hivatalosan és
az oklevelet 2017. december 12.-én vehettem át. Az utolsó lépcsőfok az Örökös
Zöld Óvoda pályázat benyújtása vár intézményünkre, ami már a végleges cím elnyerését
célozza meg. Ez a hivatalos kiíráskor négy év múlva várható.
A gyermekek környezettudatos magatartásának formálása, a Zöld Óvoda sajátosságainak és elveinek a továbbvitele megvalósult. A Zöld Óvoda kritériumrendszere szigorú
elvárásait a Pedagógiai Programban kiemelten kezeljük. Az óvodai élet mindennapjaiban
a gondozás-egészséges életvitelre nevelés, mozgás, játék, munkajellegű tevékenységek,
hagyományőrző tevékenységek, éves munkaterv, csoportnaplók tervekre, időintervallumokra kiterjedően részletesen tartalmazzák. Az egészséges életmód és életvitel kiemelt hangsúlyozása érvényesült. Egészség-hetet tartottunk a megvalósulás érdekében.
Dr. Thury Vivien, Dr. Gyűrűs Ervin fogorvost, Dr. Meláth Viola gyermekorvost,
Karácsonyné Óbíró Ágnes védőnőt a Veszprém Megyei Népegészségügyi Főosztályt és
Radácsné Bíber Erzsébet diatetikus végzettségű élelmezésvezetőt is bevontuk ebbe a
tevékenységbe. Az egészségnevelés és prevenciós foglalkozások szervezése kiemelt
figyelmet kapott folyamatosan. Ebben a témakörben hasonlóan az előző nevelési évhez
három alkalommal tartottak színvonalas foglalkozást az ÁNTSZ munkatársai az óvodai
gyermekcsoportoknak.
A madárbarát kert kialakításának folytatása, a madáretetők felújítása megtörtént. 6 db
madáretető került kihelyezésre a csoportok elé, amelyeket fel is újítottunk 2018. tavaszán. Komposztálót kértem a hulladékgazdálkodási cégtől, amely kérelemnek az elbírálása
még folyamatban van. A zöldségeskert kialakítására tavasszal sor került. Változatos zöldségféléket, gyógynövényeket termeltünk (karalábé, paprika, paradicsom, tökfélék, kapor,
tárkony, bazsalikom, petrezselyem stb.) amit a gyerekekkel közösen fogyasztottunk el.
Virágosítási akciót szerveztünk, amelynek keretében az intézmény dolgozói, a Városgondnokság, a szülők is részt vettek. Játszóudvarunk, valamint az intézményünk előtt is nagyon
szép a természeti környezetünk, amit minden közreműködőnek köszönünk!
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Föld napján a gyerekekkel együtt ültettünk virágokat a kertbe, a Városgondnokságtól
kapott virágpalántákat az intézmény elé ültettük Az udvarunk és a kert rendben tartása
főként az udvaros/takarító, a Városgondnokság és a dolgozók munkájának az eredménye.
A gyerekek szívesen besegítenek a kertgondozásba, locsolásba.
A szülők nagymértékben segítik a kertszépítést, gyakran kapunk virágpalántákat és facsemetéket, cserjéket ültetni.
Kaptunk használatra egy új fűnyírót és egy fűkaszát, amellyel az udvarosunk rendszeresen le tudja vágni a füvet a bölcsődei és óvodai játszóudvarokon mentesítve ezzel a Városgondnokságot.
Gyermekvédelmi feladatok ellátása Andrejkáné Dalman Szilvia gyermekvédelmi felelős
irányításával eredményes volt. Feladatköre és közvetítőszerepe megnőtt a nevelési évben. Az óvodapedagógusok, szülők jelzéseit folyamatosan figyelemmel kíséri, a családokkal együttműködést szorgalmaz. A Balatonalmádi Gyermekjóléti Központtal rendszeresen együttműködünk és közös szakmai témakörben, valamint aktuális gyermekvédelmi
jogszabályi vonatkozásban előadásokat, megbeszéléseket tartunk.
A hátrányos helyzetű gyermekek meghatározásra kerültek a jogszabály alapján. Az
együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal és a jelző-rendszer további tagjaival rendszeres és jól működő volt. Az értekezleteken, esetmegbeszéléseken mindig részt vett,
2-3 alkalommal intézményvezetővel és érintett kolléganőkkel együtt közösen.
Az EMMI tájékoztatása alapján 2018. szeptemberétől óvodai szociális segítést végző
szociális szakember kezdi meg tevékenységét a köznevelési intézményekben a Fenntartó. a Gyermekjóléti Szolgálat és az intézmény együttműködési megállapodása alapján.
Feladata lesz a veszélyeztetettség kiszűrése és a kapcsolattartás.
Gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételéhez való jogosultság
felmérése, nyilatkozatok kitöltetése, a dokumentumok begyűjtése folyamatos volt és a
pontos nyilvántartása megtörtént.
Esélyegyenlőség, a különleges figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése szakemberek segítségével megoldott volt.
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Minősítéssekkel és tanfelügyelettel kapcsolatos elvárások segítése, szervezése, dokumentálása, széleskörű tájékoztatás, belső továbbképzések szervezése (Székesfehérvár
Oktatási Hivatallal kapcsolattartás, szakértők fogadása) a nevelőtestület, illetve érintett óvodapedagógus számára megtörtént. Aktuális általános tájékoztatást és jogszabályi értelmezést kapott minden óvodapedagógus és kisgyermeknevelő.
A gyermekek fejlődésének a nyomon követése – adminisztrációs dokumentálás naprakész volt és határidőket figyelembe vevő. A fejlesztési javaslatokat és megállapításokat
az óvoda a szülők rendelkezésére bocsájtotta és megtörtént az aláíratás is a szülőkkel a
nevelési év során két alkalommal.
Gyógytestnevelés

foglalkozások

szerveződtek

rendszeresen

Galambos

Lászlóné

gyógytestnevelő vezetésével a nevelési év során 34 fő nagycsoportos korú gyermek
számára. Egyéni fejlesztés biztosított volt (szakorvosi beutaló alapján, szakértői javaslatra, valamint Nevelési Tanácsadó javaslata alapján) az arra jogosult gyermekek számára. Prevenciós és rehabilitációs tevékenységek, állapotfelmérések és egyéni fejlesztések megtörténtek. 2018. április 30-án, városi szinten meghirdetett Nordic Walking élménytúrán vehettek részt az érdeklődők a nyíló Tátorján megfigyelésére a Soóshegyen. A családok közösen bekapcsolódhattak az óvodás gyermekeikkel együtt a programba. Minden gyógytestnevelésre járó gyermek rendszeresen részt vett Fit-Ball foglalkozásokon. A foglalkozásokon gerinc prevencióban, állóképesség, ritmusérzék fejlődésben, egyensúlyérzék és kognitív képesség fejlődésben kiemelkedő eredményeket
sikerült elérni a mesterprogram tematikája alapján. Nagymértékben fejlődött a gyerekeknek a statikus és dinamikus koordinációja, mozgáskoordinációja. A Mester
Portfólióban megfogalmazott elvárások megvalósultak az innovációs és fejlődési terv
alapján. A megvalósulást a Fenntartó véleményének kikérése mellett az Oktatási Hivatal
évente ellenőrzi az együttműködési megállapodások értelmében.
Szenzoros Integrált Terápia foglalkozások szerveződtek Tóth Gézáné óvodapedagógus
/terapeuta vezetésével szakorvosi beutaló alapján, szakértői javaslatra, valamint Nevelési Tanácsadó javaslata alapján. A BTM nehézséggel küzdő gyermekkel lelkiismeretesen
foglalkozott. A gyerekek fejlesztése színvonalas és eredményes volt a nevelési évben.
Néptánc foglalkozások szerveződtek a nagycsoportos korú gyermekek számára Vargáné
Dobó Katalin óvodapedagógus vezetésével 34 fő nagycsoportos korú gyermek számára a
nevelési évben, a városi valamint a néphagyományőrző óvodai rendezvényeken szerepeltek.
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A városi, óvodai rendezvényeken pl.: Mihály –napi vásáron, óvodai szüreten, Márton napon, Luca –napon, komáláskor színvonalas műsort mutattak be. Programjainkat szépen
színesítik a néptánc bemutatók.
A fejlesztőpedagógiai, a logopédiai foglalkozások 2017. október első hetétől szakember által rendszeresen biztosítottak voltak óvodánkban a szülők részére térítésmentesen. Fogadóórákat is tartottak a szülők számára, valamint egyeztettek az óvodapedagógusokkal a gyerekek fejlődési üteméről. Kasziánné Pőcz Ida fejlesztő-pszichopedagógus
már évek óta magas színvonalon látja el a költségvetésünkben betervezett finanszírozással a fejlesztést óvodánkban, Csite Kata logopédus 2017. szeptember óta a Balatonalmádi Szakszolgálat biztosításával mindenki megelégedésére dolgozik lelkiismeretesen.
Vezetői pályázatomban megfogalmazott nevelőtestületi és szülői igényfelmérés alapján
rendszeresen foglalkozásokat tartott a költségvetésünkben betervezett finanszírozással Kárpáti Ágnes gyermek szakpszichológus kiemelkedő eredményességgel 2017/2018as nevelési évben.
A hittan foglalkozások 2017. október első hetétől hitoktatók által rendszeresen biztosítottak voltak óvodánkban a szülők részére térítésmentesen. Előzetesen felmértük az
igényeket a szülők részéről.
Előminősített referencia intézményi minősítés kritériumainak szellemében igyekeztünk
megfelelni a szakmai elvárásoknak.
Nevelésnélküli munkanapok: öt alkalommal tartottunk a nevelési év során a törvényileg engedélyezett lehetőség alapján. Az év közbeni zárva tartás a szülői igények felmérése mellett (téli-nyári zárás rendje) a Fenntartó engedélyével a betervezettek szerint történt.
Rendkívüli esemény, gyermekbaleset nem történt a nevelési év során.
Szülői értekezletet négy alkalommal tartottunk, valamint Szülői Szervezeti értekezletet egy alkalommal. Szülői értekezletek keretében előadást szerveztem a szülők számára. Fejlesztő szakemberek Csite Kata logopédus, Dr. Meláth Viola gyermekorvos,
Óbíróné Karácsony Ágnes tartottak értékes és színvonalas tájékoztatókat és előadásokat. Fogadóórákat biztosítunk a szülők számára igény szerint, ahol a szakemberekkel
tudtak a szülők egyeztetni.
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A Szülői Szervezet nagy segítséget nyújtott a nevelési év során a programjaink támogatásához, külön köszönjük a nevelési év során félévig munkáját ellátó Kiss - Kocsis Anita
elnök és Tóth Renczes Katalin új elnök, valamint a tagok munkáját. Jótékonysági Katalin
bált szerveztek a gyerekek javára, nagycsoportosok kirándulásához hozzájárultak a Katica tanyára látogatás során a belépők finanszírozásával, a virágosítási akciónkhoz szintén hozzájárultak, Kippkopp játszódélutánt szerveztek, valamint évzárón a nagycsoportosok tormazsákot kaptak tőlük.
Továbbképzések - Pályázatok
Továbbképzések megvalósulása az érvényben lévő terv alapján történt. Térítésmentes
továbbképzéseken vettünk részt, ezt a kialakult jó gyakorlatot a szakmai innováció érdekében megtartani és bővíteni szeretném a következő nevelési évben. Kreditpontos
továbbképzést is szerveztem az óvodapedagógusok és a kisgyermeknevelők számára.
Kiemelkedően fontosnak tartom az önképzést és a térítésmentes e- lerning továbbképzési lehetőségek megragadását mind az óvodapedagógusok, mind a kisgyermeknevelők
részéről. A dolgozói körből térítésmentesen 13 fő informatikai 30 kreditpontos továbbképzésen vett részt. A munkavédelmi felelős megújító képzésen vett részt.
A képzés „Önállóan használom az informatikai eszközt” elnevezésű Digitális szakadék
csökkentése pályázat keretében valósult meg.
A nevelési év során számos pályázatban vettünk részt. A Palánta Sorsfordító Alapítvány
kiírására pályáztunk a ballagó nagycsoportosok számára mese CD-re és Állatkerti foglalkoztató kiadványra, amelyet megnyertünk és ajándékba kapott minden nagycsoportos
kisgyerek.
A POK kezdeményezésére a Digitális Jólét Nonprofit KFT kiírására „Okos Óvoda Startprogram” elnevezésű önálló intézményi honlap egy éves időintervallumos térítésmentes
fenntartására pályáztunk. Az eredmény elbírálása még folyamatban van.
Gyurmavilág KFT kezdeményezésére 10 színben három csomag összesen 9 kg súlyú
gyurma beszerzésére pályáztunk, amelyet megnyertünk és így az egész éves szakmai
gyurma anyag biztosított az intézményünk számára.
DM által kiírt „Napvédelmi szabályok kidolgozása gyerekekkel „témakört megpályáztuk
és naptejeket, valamint meséskönyvet kaptunk minden csoport számára. Hujber Zsófia
készítette össze a gyerekekkel a nyertes pályázati anyagot.
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Beneveztünk a „Legszebb kertek” pályázatba, amelynek az eredménye elbírálás alatt
van. Többféle szempontnak kellett megfelelni és adatlapokat kitölteni a jelentkezéshez.
Az EMMI részéről „Magyarból Jeles” exkluzív CD/DVD/KISKÖNYV kiadványt kaptuk.
Az intézményvezetői pályázatban megfogalmazott szakmai nap szervezése minden nevelési évben megvalósult 2016.-os évtől. 2018. április 23.-án néptánc témakörben tartottuk nagy sikerrel a szakma széleskörű bevonásával és a média meghívásával. Vargáné
Dobó Katalin Óvodapedagógus/néptánc munkaközösség vezető vállalta az idén a bemutatkozást. Köszönettel tartozom Katinak és minden dolgozónak a szervezőmunkáért.
Az intézményi munka értékelése a szabályzatok alapján valósult meg. Célellenőrzés,
folyamatos, valamint alkalomszerű ellenőrzés és megfigyelés keretében történt a nevelőtestület bevonásával. Az óvodapedagógusokat 2018. áprilisban célellenőrzés keretében
ellenőriztem. Bemutató foglalkozásokat tartottak, tervezetet adtak le a témakörökhöz.
Magasszínvonalú pedagógiai felkészültséget tapasztaltam. Képeket és videófelvételt is
készítettem a látogatásokról. A nevelési év során a pedagógiai munkáról folyamatosan
fényképeket készítettünk és a Balatonkenese Hírlapba cikkeket írtunk minden hónapban
az eredményeinkről. Az évszakfelelősök, szakemberek, óvodapedagógusok és a fejlesztésekkel foglalkozó részterületek beszámolóiban részletes betekintés kapható az intézményi tevékenységekről, aktuális helyzetképről és az elért eredményekről.
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1.5. Nevelési - oktatási munka eredményessége, fejlesztések
Pedagógiai Program és Munkaterv alapján
Sok éves hagyomány, hogy a csoportok évszakfelelős rendszerben tevékenykednek.
Ilyenkor az adott csoport óvodapedagógusai készítik el az évszakra vonatkozó programokat, figyelembe véve az ünnepeket, jeles napokat, különös tekintettel a néphagyományokra és óvodánk hagyományaira. A felelős csoport készíti el a megfelelő dekorációt
a folyosóra, nagy faliújságra, feladatokat ad a többi csoport számára, műsorral készül
az ünnepekre, jeles napokra, valamint a szülőket is bevonja a tevékenységekbe. Műsorát
rendszerint meghívásra a városi rendezvényeken is előadja. Az ilyen közös programok
segítik a gyerekek közösséggé válását, erősítik az önbizalmat és bizalmat egymás iránt,
önértékelésüket, felelősségtudatukat. Megtapasztalhatják, bennük is tudatosul, hogy az
adott időben ők az egész közösségért tevékenykednek, egy-egy szereplés során bemutatják, mit tudnak. a jó gyakorlatot az intézményvezetői pályázatomban megfogalmazott
programot, innovációs rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terveket továbbra is
ütemezett formában valósítom meg. Óvodánkban a Pedagógiai Programunk fő sajátossága a környezeti nevelésen alapul. A népszokások, hagyományok megismerése, őrzése, a
zöld jeles napok, ünnepkörök határozzák meg az évszakok köré csoportosítva a programjaink szervezését.

2017. szeptember 1. - november 31.-ig tartó időszak
2017. augusztus 31.-én a hagyományokhoz híven fogadtuk az új óvodásainkat. Szeptember 1.-én ismét megnyitotta kapuit az óvoda. A gyerekek élményekkel gazdagon, nagy
örömmel érkeztek meg újra második otthonukba.
Zökkenőmentesen sikerült a 2017/2018-es évet elindítani. Ezt követően sok-sok tartalmas program várt ránk.
A tanév eleji szülői értekezleten szép számmal jelentek meg a szülők 80 %-os részvételi
aránnyal, tájékozódhattak az intézményünk működésével kapcsolatban minden fontos kérdésben valamint a nevelési évben tervezett programjainkról. A gyermekekkel év közben
foglalkozó szakembereket is meghívtam és tájékoztatást adtak a fejlesztésekről, foglalkozásokról. Részt vett a szülői értekezleten a gyermekorvos és a védőnő is és ők is tájékoztatást adtak a szülőknek. A Pedagógiai Programban és a munkatervünkben megfogalmazott elvárásoknak megfelelően magas színvonalon szerveztük az évszak programjainkat.
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A fejlesztőpedagógia, a gyógytestnevelés a logopédia, szenzoros integrált terápia, néptánc és a hittan foglalkozások 2017. október első hetétől szakember által rendszeresen
biztosítottak voltak óvodánkban a szülők számára térítésmentesen.
A Kippkopp logós pólókat is beszereztük az őszi programjaink indulására minden kisgyermek számára. Az őszi programok felelőse az Aprófalva csoport volt Andrejkáné
Dalman Szilvia és Hódos Zoltánné óvodapedagógusok vezetésével. Az intézményünk Zöld
Fal részét és a faliújságot is ők díszítették sok-sok ötlettel és kreativitással. Ebbe a
munkába a gyerekeket és szülőket is bevonta az évszakfelelős csoport.
Szüretet rendeztünk intézményünkben is, ahol felvonultunk, préseltünk, Vargáné Dobó
Katalin vezetésével néptáncoltunk a gyerekekkel. A szülők szőlőt hoztak ehhez a gyerekek számára.
Szeptember 20.-án délelőtt, Vastag Éva keramikus szakember érkezett hozzánk.
Agyagból, szappantartókat készített a gyerekekkel, amit kiégetés után, mindenki haza
vihetett. Ezen a napon még, a Takarítási Világnaphoz kapcsolódóan új kisméretű
gereblyéket is kaptak a gyerekek. Másnap már lelkesen gereblyézték a lehullott
faleveleket, az udvaron.
A Szent Mihály-napi sokadalmon,- szeptember 29.-én délelőtt a bölcsődésekkel és az
óvodásokkal mindannyian részt vettünk. Néptáncos nagycsoportosaink szerepeltek,
Vargáné Dobó Katalin óvodapedagógus vezetésével és Hujber Zsófia óvodapedagógus
segítségével. A jelenlévők nagy tapssal jutalmazták az előadást.
Gesztenyéért vásárolható, főként természetes anyagokból készített portékákat is barkácsoltak a csoportok. Sok szülő segített kézzel készített darabokkal hozzájárulni a
vásárhoz, gyarapítva ezzel a kínálatot. Mihály-napon táncházzal zártuk a délelőttöt
Vargáné Dobó Katalin óvodapedagógus vezetésével.
Megtartottuk az első szülői értekezletet és már ott meghirdettük „gesztenyegyűjtő”
akciónkat. Rengeteg gesztenyét szedtek, és hoztak be az óvodába a gyerekek szüleikkel
együtt, amit egy felvásárló elszállított. Az ebből befolyt pénzösszeget, elosztottuk a
csoportok között. Köszönjük, minden dolgos kéznek, a közreműködést!
Október 4.-én az állatok világnapja alkalmából az Aprófalva csoport, szülőkkel együtt,
kirándulni ment Balatonarácsra, a Koloska völgyben található Vadasparkba, valamint
kisállatokat hoztak be a szülők az udvarra a gyerekek nagy örömére.
Az ősz kincsei kiállítást októberben berendeztük a Zöld fal elé terményekkel, termésekkel, zöldséggel, gyümölccsel, lekvárral és befőttekkel, amit a szülők is segítettek
összegyűjteni. A bölcsődéseink vendégeink voltak az őszi programjainkon, nagy örömmel
fogadták mindig az ovisok műsorát.
Október 6.-án az idősek világnapja alkalmából a Csipet-csapat csoport szerepelt a városi
rendezvényen, valamint a Tátorján Nyugdíjasklubban Tóth Gézáné óvoda-pedagógus
vezetésével.
Az október 23.-i ünnepi megemlékezésre intézményünk éttermében került sor a
kedvezőtlen időjárás miatt. Ezt követően a jelenlévőkkel megkoszorúztuk a Bakó
ligetben található emlékművet.
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Október 27.-én immár, 18. alkalommal, ünnepeltük Kippkopp születésnapját. Elkészültek
a színes Kippkopp pólók is az új kiscsoportosok részére. Hujber Zsófia óvodapedagógus
az étteremben levetítette Marék Veronika: Kippkopp gyerekei c. meséjét az ovisoknak.
Utána meglepetés volt a gyermekek számára a finom gesztenyés sütemény.
November 10.-én a Mesetarisznya előadásában színvonalas mesejátékot láthattunk óvodánk éttermében a Kultúra Háza felajánlása alapján. Köszönjük a színes mesejátékot!
November 11-én, részt vettünk a Márton napi hagyományőrző ünnepségen, ahol Vargáné
Dobó Katalin óvodapedagógus és óvodás néptáncosai rendkívül magas színvonalú, színes
műsorát láthattuk.
November 13.-17. között tartottuk az Egészséghetet. Az óvodai csoportok fogászati
szűrésen vettek részt a fogorvosi rendelőkben és gyermekorvosi vizsgálaton a
rendelőben. November 15.-én, a Csipet-csapat, és a Ficánka csoport a fogorvosi
rendelőbe mentek. Aprófalva csoportba, meghívtuk, ezen a napon, Dr. Thury Vivien
fogorvost, aki felhívta a figyelmet a helyes, alapos, rendszeres fogmosás fontosságára.
A hét során a gyerek megismerkedtek az egészséges életmód és az egészségmegőrzés
lehetőségeivel, s fontosságával. November 13-án és 20.-án az ÁNTSZ szervezésében
relaxációs és feszültségoldó foglalkozáson, valamint „hulladék modul”-foglalkozáson
vehettek részt az óvodások „Kóstoló-délelőttöt” is tartottunk, melyre minden csoport
egészséges zöldség és gyümölcstálak, saláták, magvas ételek elkészítésével készült,
amiket aztán a társaiknak kínáltak. Szószokat is kóstolhattunk hozzá. Az egészséges,
vitamindús táplálkozáson volt a hangsúly.
Aprófalva csoport zöldségtálat készített,
különböző ízesítésű joghurtos mártogatóssal. Ficánka csoport gyümölcstállal készült.
Csipet-csapat magokkal, aszalt gyümölcsökkel kínálta a gyerekeket, felnőtteket.
Megkóstoltuk, óvodánk kertjében termő sütőtököt is, amit a konyhás nénik készítettek
el nekünk.
November végén többnapos programsorozat keretén belül ünnepeltük óvodánk
fennállásának 40. évfordulóját.
November 21.-én 16,00 órától kézműves foglalkozásra hívtuk meg a gyerekeket
szüleikkel együtt. Vidám hangulatban készültek az óvodapedagógusok ötleteivel a
különböző dísztárgyak, játékok. Sokan elfogadták a meghívást, jól sikerült a rendezvény.
November 23.-án délelőtt óvodánk éttermében a Mesekocsi Színház: Holle anyó c.
meseelőadásán vehettünk részt a költségvetésünkből finanszírozva.
Heteken keresztül tartó nagy készülődés, sok szervezés előzte meg a rendezvényt.
Projekttervet készítettem a feladatok elosztásával.
November 23.-án délután 16,00 órától tartottuk a jubileumi ünnepi műsort. Mindhárom
csoport és külön a néptáncos nagycsoportosok is színvonalas műsort adtak elő a
meghívott vendégeknek. Megköszöntem az intézményünk valamennyi dolgozójának és a
25 évnél régebben dolgozó kolléganőknek az elhivatott munkáját.
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Közös táncházzal zártuk az ünnepi rendezvényt az Alba Régia táncegyüttes
élőzenekaros kíséretével. Fotó és történeti kiállítást tekinthettek meg a szülők és a
meghívott vendégek. A Balaton TV felvételt készített a rendezvényről.
November 24.-én, nevelés nélküli munkanap keretében, belső továbbképzés történt a
dolgozóknak. Diatetikus és pszichológus szakemberek tartottak előadást szorosan
kapcsolódva az egészséges táplálkozás és lelki egészség témakörhöz.
Programsorozatunk záró rendezvényére november 25.-én került sor. A Katalin bált
Szülői Szervezetünk lelkes tagjai szervezték meg.
November 28.-án „búcsúztunk” meseelőadással, versekkel, dalos játékokkal az ősztől
átadva a stafétát a Csipet- Csapat csoportnak a Téli évszakfelelősüknek.

2017. december 1.- 2018. február 28.-ig tartó időszak
December 1.-ével új szakvizsgázott óvodapedagógus Mürkli Anikó állt munkába a Ficánka
csoportba. Zökkenőmentesen beilleszkedett a közösségünkbe, a kolléganők, szülők és
gyerekek is hamar elfogadták.
December elejével a Csipet- Csapat csoport lett az ovi évszakfelelőse. A csoportszobákat, folyosót, faliújságokat az évszaknak megfelelően díszítettük. December 4-én, az
első adventi gyertyagyújtásunk alkalmával Hujber Zsófia óvodapedagógus mesélt egy téli
mesét a gyerekeknek, amivel előkészítettük a december 6-i mikulásvárást is. Minden
kisgyerek nagy örömmel várta a Mikulást a segédeivel és nagyon örültek az ajándékcsomagoknak, amit ezúton is köszönünk a Közművelődési Intézménynek!
December 11-én meggyújtottuk koszorúnk második gyertyáját is. Ez alkalomból Hódos
Zoltánné óvodapedagógus mesélt a gyerekeknek egy ünnepi mesét.
December 13-án hagyományőrző jeles napunk keretében Tóth Gézáné óvodapedagógus
vezetésével minden csoportban „Lucáztunk”, majd 14-én az Idősek Klubjában a Területi
Szociális Szolgáltatónál is. Köszönjük a meghívást és a szíves vendéglátást!
December 18-án Mürkli Anikó óvodapedagógus mondott mesét a harmadik gyertya meggyújtásakor.
December 20-án a Nyugdíjas Klub felkérésére karácsonyi műsorral szerepeltünk az óvoda éttermében. Minden kis lelkes szereplő kedves ajándékkal térhetett haza.
December 21-én került sor a negyedik adventi gyertya meggyújtásával az óvodai karácsonyi ünnepségre. A gyerekek nagy örömére sok szép ajándék került a fa alá a csoportok
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számára. Az Önkormányzat jóvoltából nem csak a csoportok, hanem egyénileg a gyerekek is ajándékban részesültek, amit hazavihettek. Köszönjük a figyelmességet Tömör
István Polgármester Úrnak!
December 22-én nagy sikerrel szerepeltek az óvodásaink a városi karácsonyon a sportcsarnokban.
Decemberben a pszichológus is több alkalommal volt az óvodánkban és foglalkozásokat
tartott az érintett gyerekeknek.
Január 16-án sportnapot tartottunk Galambos Lászlóné gyógytestnevelő szervezésével.
A gyerekek az óvó nénikkel sorversenyen mérték össze az erejüket. A közösségi kohézióépítésben nagy szerepet töltött be a program. Igazi érmeket és ajándékot kaptak a
gyerekek, amit hazavihettek, valamint mozgásfejlesztéssel kapcsolatos könyveket is
kaptak a csoportok.
Január 22-én, nevelés nélküli munkanapon akkreditált továbbképzésen vett részt az
óvoda minden dolgozója. Köszönjük szépen a szülők segítségét, hogy megoldották a
gyermekek felügyeletét ezen a napon!
Február 2.-án a gyertyaszentelő napon medve kiállítást szerveztünk nagy sikerrel a Zöld
Fal előtt, valamint az időjós megfigyeléseket végeztük el. Hujber Zsófia óvodapedagógus egy medvés meglepetés mesével is kedveskedett a gyerekeknek e napon.
Február 5-én nyílt nap keretében farsangi mulatságot tartottunk, melyen a gyerekek és
szüleik is nagyon jól érezték magukat. A játék, tánc, mulatozás, valamint az ötletes, sokszínű jelmezek bemutatása után Frici bohóc szórakoztatott bennünket. Köszönjük szépen a Szülői Szervezetnek a támogatását, amelyet ehhez a naphoz nyújtott nekünk!
Február 8-án, délelőttre az Idősek Klubja ismét meghívott bennünket egy farsangi szereplésre.
Február 15-én megtartottuk a szülői értekezletet félévi értékelés és beiskolázás témakörrel. Általános tájékoztatást kaptak a szülők az elmúlt félévről, aktuális információkat, valamint előretekintést a második félévre.
A szülői értekezlet keretében bemutatkozott az általános iskola vezetése és alsós pedagógusai is. A szülők tájékoztatást kaptak az iskolaérettségről és ennek kritériumairól
is. Az enyhe időjárás ellenére az egész tél folyamán nem felejtkeztünk meg a nálunk
telelő madarak etetéséről sem. Nagy örömünkre rengeteg volt a visszatérő vendégünk.
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Február 28-án az óvodapedagógusok bábelőadásával búcsúztattuk el a telet és adtuk át
a „stafétát” a Ficánka csoportnak, akik a tavaszi évszak felelősei voltak.
A Pedagógiai Programunk és a csoporttervek alapján sokat tartózkodtak a gyerekek a
szabadban ebben az évszakban is.

2018. március 1. - június 30.-ig tartó időszak
A tavaszi programok felelőse az idén a FICÁNKA csoport volt.
Március 06.-án és 12.-én „Játékos egészségnevelés” címmel az ANTSZ két dolgozója
látogatott el hozzánk és játékos foglalkozást tartott az óvodás gyerekeknek.
Március 07.-én OVI – SULI programon vettek részt nagycsoportosaink az iskolában.
Március 08.-án a fiúk az általuk készített szép, színes, virágos képeslapokkal köszöntötték a lányokat és óvodánk dolgozóit a nőnap alkalmából.
Március 14.-én óvodánk hagyományaihoz hűen mindhárom csoport és a bölcsisek is felsétáltunk a Kossuth-szoborhoz, hogy közösen megünnepeljük nemzeti ünnepünket, majd a
gyermekek által készített zászlókkal, virág és madár dekorációval díszítsük a szobor
környékét.
Március 15.-én a Ficánka csoport középsős és nagycsoportosai Vargáné Dobó
Katalin óvodapedagógus vezetésével és Juricsné Ivanics Brigitta pedagógus asszisztens
segítségével ünnepi műsort mutattak be a Kultúra Házában tartott ünnepségen. A színvonalas műsort nagy taps kísérte.
Március 21.-én második alkalommal OVI – SULI programon vettek rész nagycsoportosaink az iskolában.
Március 22. A VÍZ VILÁGNAPJA Témahét(természetóvó jeles nap az óvodában )
keretében készültünk, beszélgettünk a víz tulajdonságairól, hasznáról, fontosságáról,
védelméről, körforgásáról stb. Víz mintákat gyűjtöttünk (csapvíz, árokvíz, Balaton víz,
pocsolyavíz), vizsgálgattunk, méregettünk. Mindhárom csoport feladata volt egy-egy
plakát elkészítése:
Aprófalva: a vízben élő állatokról, Csipet-csapat: a víz körforgásáról, Ficánka csoport
pedig a vízi járművekről. Nagyon szépek lettek, a „zöld-fal” elé kerültek. Ugyancsak
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feladatként kapták a csoportok egy-egy „tavacska” elkészítését is, melyeket mindenki
megcsodálhatott. Aznap reggel vízkínáló gyermekek várták a szülőket és gyerekeket az
óvodába érkezéskor, megkínálták őket egy pohár csapvízzel. Vízfelelősök vigyáztak arra,
hogy a mosdókban ne használjunk el több vizet, mint amennyire szükség van. A délelőtt
folyamán „vizes játékos versenyre” hívtuk a csapatokat, melynek eredményeként minden
gyerek ajándékban részesült. Március 23-án kiszebábot égettünk, hogy végleg elkergessük a hideget. (néphagyomány, népszokásőrző jeles nap a „virágvasárnaphoz” kötődően)
Március 27-én délelőtt vártuk a húsvéti nyuszit az oviba, már az előző héten sokat barkácsoltunk, festettünk papír és kifújt tojásokat, igazi tojást berzseltünk, díszítettük a
csoportszobákat, faliújságokat. Locsolóverseket tanultunk. Délután a szülőket és gyerekeket vártuk az óvoda éttermében szervezett játékdélutánra, közös barkácsolásra,
amelyen sokan részt vettek. Jó hangulatú közösségépítő program volt. Március 28.-án
nevelés nélküli munkanapot tartottunk intézményünkben, melynek keretében szakmai
továbbképzésen vett részt a dolgozói kör. Orvos és gyermekvédelmi szakember tartott
előadásokat továbbképzés keretében.
Április 05.-én ismerkedő délelőttöt tartottunk a beiratkozni szándékozó szülők számára, ahol gyermekeikkel együtt betekintést nyerhettek intézményünk mindennapjaiba. Az
újszerű innovációs programot az intézmény vezetője Galambos Lászlóné hagyományteremtő céllal hívta szervezte. A foglalkozást Gábor Adrienn a Közművelődési Intézmény
és Könyvtár vezetője, koragyermekkori zenepedagógus tartotta.
A jelentős érdeklődés miatt az óvoda éttermében volt ez a zenés délelőtt. Óbíróné Karácsony Ágnes védőnővel közösen kerestük meg a kisgyermekes családokat. A meghívásra 16 kisgyermek érkezett szüleikkel együtt, akik a bölcsődénkbe vagy az óvodánkba
szándékoznak beiratkozni. A ringató lényege: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Közös éneklés
és játék élményét nyújtja babának és mamának egyaránt. Láthatóan és hallhatóan mindenki jól érezte magát a bölcsődésekkel együtt.
Április 10.-én KOMÁLÁS – MÁTKÁLÁS népszokást mutattak be és tanítottak a Ficánka
csoportos gyerekek a többi csoportban. (néphagyomány, népszokásőrző jeles nap a „fehérvasárnaphoz” kötődően)
Április 14.-én a Szülői szervezettel közösen KIPPKOPP délutánon vettünk részt óvodánk
éttermében. Sok színes, tartalmas program keretében az óvodapedagógusok is részt
vettek a kézműves tevékenységekben.
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Április 16-17.-én megtörtént az óvodai és bölcsődei beíratás, ősszel szeretettel várjuk
az új kicsiket.
Április 20.-án a FÖLD NAPJA (természetóvó jeles nap) alkalmából folytatódott az „egy
gyerek – egy palánta” hagyományápoló programunk, minden kisgyerek egy virágpalántát
elültet a kertben, figyeljük növekedését, virágzását.
Április 23.-án szakmai napot tartottunk, „HAGYOMÁNYÁPOLÁS, NÉPSZOKÁSŐRZÉS,
NÉPTÁNC ÓVODÁNKBAN” címmel. Köszönöm óvodapedagógus társaimnak a Sárközi
karikázó betanulását és előadását.
Április 27.-én MÁJUSFÁT állítottunk közösen a hagyományoknak megfelelően.
Május első napjaiban a csoportok ANYÁKNAPI műsorokkal kedveskedtek az édesanyáknak és nagymamáknak.
Május 03.-án a Ficánka csoportosok a nyugdíjas klub meghívására köszöntötték az időseket.
Május 04.-én Szent Flórián napján (a tűzoltók védőszentje) a balatonfűzfői tűzoltók
látogattak el hozzánk és mutatták be felszerelésüket és autójukat. Május 08.-án a
Ficánka csoportos középsős és nagycsoportosok anyák napi műsort mutattak be a Tátorján Szociális Szolgáltató meghívására az idősek klubjában.
Május 10.-én MADARAK és FÁK NAPJA (természetóvó jeles nap) a már megszokott
módon akadályversenyt szerveztünk a gyerekeknek.
Május 18.-án felelevenítettük a PÜNKÖSDI népszokásokat, énekes játékokat tanultunk,
zenét hallgattunk.
Május 25.-én GYERMEKNAPOT szerveztünk. Zenés torna Betti nénivel, ügyességi játékok, lufi hajtogatás, rendőrkutya és rendőrautó bemutató voltak a programok. Köszönjük
Pozsonyi Ákos rendőr nyomozó és Geri Márk törzsőrmester közreműködését.
Köszönettel tartozunk az Eleven Cukrászatnak a fagyi felajánlásáért, amit minden csoport séta alkalmával fogyasztott el!
Május 26.-án tartottuk évzáró és búcsúzó műsorunkat, NÉPI LAKODALMAS címmel,
amely nagyon sikeres volt. Nagycsoportosaink ügyesen, bátran mutatták be a népszokást, majd közös tablóképet készítettünk ennek emlékére. Ezen az ünnepségen került
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sor Kerti Teréz 40 éves pedagógusi munkáját kiemelő Pedagógus Szolgálati Emlékérem
átadására is.
Május 30.-án néptánccsoportunk Vargáné Dobó Katalin óvodapedagógus vezetésével szerepelt a Gyermekjóléti Szolgálat 20 éves jubileumi rendezvényén.
Május 31.-én a Szülői Szervezettel közösen szervezve Patcára a KATICA TANYÁRA
vittük az iskolába készülő nagycsoportosokat kirándulni, amely feledhetetlen élményt
nyújtott gyermekeinknek. A belépők összegét a szülői szervezet, a buszköltséget az
óvoda finanszírozta.
Május hónapban megszerveztük a bölcsődében és az óvodában is a fényképezést a szülők részvételének biztosításával.
Június elején két óvodai csoport kiránduláson vett részt közösen a szülőkkel. Június
08.-án felkérésemre a Morgen Stanley cég csapatépítő tréning keretében megújította a
játszóudvarunkat. Csiszoltak, festettek, kerti munkát végeztek és udvart rendeztek.
Köszönjük munkájukat!
Július 7.-én a Városvédő Egyesület szintén az udvari játszóeszközök felújítását és festését végezte. Köszönjük munkájukat!
Rendkívül mozgalmas, esemény gazdag időszak van mögöttünk. A gyermekeknek rendkívül
sok lehetőséget biztosítottak programjaink a játékra, élményszerzésre, képesség fejlesztésre.
Az óvodai honlapunk szépen kialakult, folyamatosan küldünk képeket és bővítjük a profilunkat. Köszönjük Schucmann Rékának a munkáját!
A nevelési év során június 25.-29.-ig OKJ-s képzésben részt vevő gyakornokot fogadtunk a bölcsődében.

Nevelésnélküli munkanapot 5 napot biztosít a törvény, amelyet a következőképpen
vettünk igénybe a 2017/2018-as nevelési évben.
1. 2017. november 24.
Szakmai továbbképzés dolgozói körnek
Lelki egészségvédelem témakörben, szaktanácsadó és orvos
által tartott előadások stresszkezelés és kiégés témában
2. 2018. január 22.
Szakmai továbbképzés dolgozói körnek
Lelki egészségvédelem témakörben, szaktanácsadó és orvos
által tartott előadások stresszkezelés és kiégés témában
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3. 2018. március 28. Értekezlet

4. 2018. április 23.
Szakmai nap néptánc témakörben és Bölcsődék Napja
5. 2018. június 14. Szakmai program a dolgozói körnek

Fejlesztések részletesen:
A fejlesztő és logopédiai foglalkozások eredményesen működnek intézményünkben. A
szakemberekkel rendszeresen egyeztetünk a gyerekek fejlettségi előrehaladásáról,
valamint szülői értekezletekre meghívjuk őket a szülők tájékoztatása érdekében.
Az elmúlt nevelési év során a szakemberek által kiszűrt gyermekek jártak logopédiára,
pöszeség terápiára. A logopédiai terápia eredményessége igen nagymértékben múlik
azon, hogy az otthoni gyakorlásra mekkora hangsúlyt tudnak fektetni a szülők. A fejlesztő munka a pszichikus funkciók fejlesztésére, a sérült funkciók korrekciójára, a hiányzó készségek elsajátításának segítésére irányul. Mikro csoportos szervezésben a
gyermekek egyéni sajátosságait figyelembe véve történik. A fejlesztés célja, hogy megelőzzük, vagy csökkentsük a várható tanulási és beilleszkedési nehézségeket, megelőzzük a kudarcok kialakulását. A foglalkozások hangulata játékos, kreatív, ugyanakkor a
gyermekek feladathelyzetbe illeszthetőségének és a feladattartás kialakulásának támogatására törekszik. A fejlesztő foglalkozásokon kiscsoportos formában keddenként heti
rendszerességgel minden kiszűrt kisgyermek részt vett. A térítésmentes hittan foglalkozások a hetirend alapján történtek, a gyerekek szívesen vettek részt ezeken a foglalkozásokon. A néptánc foglalkozásokat Vargáné Dobó Katalin szervezte, ünnepeinkbe,
néphagyomány-őrző programjainkba beépítve. A gyógytestnevelés és nagytorna foglalkozások a kialakított csoportrend szerint szerveződnek Galambos Lászlóné vezetésével.
A gyógytestnevelés sajátos foglalkozás, a testnevelés speciális területe, amelynek során
a testnevelés mozgásanyagával dolgozunk. Prevenciós (megelőző) és rehabilitációs (kialakult degeneratív elváltozás javítása) jelleggel. A Mesterpedagógus Portfólióban megfogalmazott

elvárások

megvalósítása

az

innovációs

és

fejlődési

terv

alapján

a

gyógytestnevelés foglalkozások keretében történt.
A Balatonalmádi Nevelési Tanácsadóval való kapcsolattartásunk folyamatos. A beiskolázás zavartalan lebonyolítása érdekében a szakvélemények elkészültek a kora tavaszi
időszakban.
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A szülőkkel, védőnővel, gyermekorvossal, valamint a fejlesztésben részt vevő szakemberekkel rendszeresen konzultálva és szorosan együttműködve mindent megteszünk az
intézményünkbe járó gyermekek optimális fejlődése érdekében.
Megtörtént a következő nevelési évben nagycsoportossá váló gyermekek adategyeztetése is a partnerintézménnyel. A vezetői pályázatomban megfogalmazott elvárást sikerült megvalósítanom. A korai fejlesztés érdekében már a 3-4 éves gyermekeket is elküldjük vizsgálatra és így a szakvélemények alapján megtörténhet korai gondozásuk
szakember által. A nevelési év során a bölcsődéből és az óvodából is küldtünk így gyermeket a Nevelési tanácsadó felé.
A szakmai munka egyik nagy mérföldköve volt az óvodapedagógusi önértékelések elkészítése a szükséges határidőre az erre kialakított TEAM összedolgozásával. A szakmai
munka másik nagy mérföldköve volt az intézményi elvárásrendszer feltételeihez alkalmazkodás a belső minőségi értékelési csoport közös megfogalmazása alapján. A folyamatos tanfelügyeleti ellenőrzésekhez ennek az alapdokumentumnak kiemelt a jelentősége,
hisz a pedagógus elvárásrendszer alapját biztosítja és így írottan elkészítve könnyen
dokumentálni tudjuk, ha valakit kijelölnek a nevelőtestületből.
A Kultúra Háza dolgozói nagymértékben segítették az intézményünk programjait. Segítőkész szervezőmunkájukat és pozitív hozzáállásukat nagyon köszönjük! A nevelési év
során rendszeresen részt vettek rendezvényeinken, mi is látogattuk az ő rendezvényeiket és szoros kapcsolatot sikerült összekovácsolnunk velük.
Intézményünkben olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egészségesen élnek, harmonikus mozgással, fejlett kommunikációs érzékkel és anyanyelvi kultúrával rendelkeznek. Megismerő funkcióik kifejlődtek, érzelmi életük kiegyensúlyozott, szociális magatartásuk alkalmassá teszi őket a közösségi életre, az iskola megkezdésére. Ezt szolgálja
az általános iskolával való intenzív és tartalmas kapcsolat is, melynek elsődleges célja az
intézmények munkájának összehangolása a problémamentes átmenet érdekében. A kapcsolattartás tartalma igen sokszínű. A tanévnyitón a gyermekek az óvodapedagógusok
kíséretében vesznek részt, a leendő elsősök verset mondanak. A tanító néniket meghívjuk óvodai látogatásra, ahol megismerkedhetnek leendő tanítványaikkal. Az iskolába való
beíratás, az óvodai szakvélemények alapján történik, melyet az óvodapedagógusok készítenek el.
Az óvodapedagógusok a nagycsoportosokkal látogatást tettek az iskolába, mely során
megismerkedhettek az iskolai környezettel, tevékenységekkel. Tavasszal ovi suliban két
alkalommal játékos foglalkozásra várták a gyerekeket és szüleiket a tanító nénik. Ismerjük
egymás pedagógiai programját, nevelési elveit. A tanítónőkkel tudatosan törekszünk szoros
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kapcsolatot kialakítani, annak érdekében, hogy az óvoda-iskola átmenet könnyebb legyen. A
jövőben az évszakzáró rendezvényeink közül valamelyikre továbbra is meghívjuk az iskolásokat szerepelni, amely jó lehetőséget biztosít a kapcsolatunk mélyítésére.

Hatósági ellenőrzések
2018. január 22.-én tűzvédelmi hatósági ellenőrzés volt. Két
fő végezte az ellenőrzést és az eredmény dicséretes volt,
mindent rendben találtak.
2018. május 4.-én NÉBIH ellenőrzés volt.

2017. január 1.-től újra hozzánk tartozik a konyha, így az ellenőrzés kitért az óvodai és
bölcsődei részre is. A jegyzőkönyvben az óvodai-bölcsődei részre vonatkozóan nincs
megfogalmazva hiánypótlás, nem találtak problémát a munkafolyamatok megfigyelésekor.
A konyha részéről a kiszűrt hiányosságokat az élelmezésvezető pótolja 2018. augusztus
31.-ig.
Bölcsődénkben teljes kihasználtsági létszámmutatóink vannak. A bölcsőde az óvodával
egy szakmai irányítás alá tartozik. A bölcsődei nevelés-gondozás, majd az óvodai nevelés
egymásra épülve szolgálja a gyermekek, családok szükségleteit. A szakképzett kisgyermeknevelő-gondozónők és a dajka néni az érzelmi biztonságot, a személyre szóló odafigyelést életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével biztosítják. Nagy szeretettel nevelik a rájuk bízott gyermeket. Füstös Edit szakmai vezető Veszprémben a Módszertani Bölcsődében rendszeresen értekezleten és

továbbképzésen is részt vett a

nevelési év során.
2018. április 23.-án tartottuk a Bölcsődék Napját. E napon a kisgyermeknevelő kolléganők és a dajka néni részt vettek az intézményi szakmai napunkon.
Köszönöm a bölcsődei dolgozók mindennapi lelkiismeretes munkáját!
A gyermekorvos Dr. Meláth Viola rendszeresen és lelkiismeretesen végzi munkáját bölcsődénkben, amit nagyon köszönünk!
2018. június 18.-án a Fenntartónk meghívására pedagógus napi ünnepségen vett részt a
dolgozói kör. Köszönjük szépen a vendéglátást!
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Óvodapedagógusi minősítések 2017/2018-as nevelési évben
A minősítésre sikerült a következő időpontban jelentkeztetni hivatalosan a kolléganőt:
Mürkli Anikó óvodapedagógus Pedagógus II. minősítés 2018. március 23.

Tanfelügyeleti ellenőrzések a 2017/2018-as nevelési évben
Az Oktatási Hivatal hivatalosan Galambos Lászlóné intézményvezetőt jelölte ki vezetői
tanfelügyeletre és a Kippkopp Óvoda és Bölcsődét intézményi ellenőrzésre. Mindkettő
ellenőrzést leegyeztettem és 2018. őszén kerül sor rájuk.

Záró gondolatok
A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde működtetésében köszönettel tartozunk intézmény dolgozóival az Intézményfenntartó Társulásnak, a települések önkormányzatainak, a képviselő-testületeknek és a bizottságoknak!
Köszönettel tartozom az intézményünk valamennyi dolgozójának lelkiismeretes, odaadó,
gyermekszerető munkájáért, a szülőknek az év közbeni együttműködéséért, valamint
minden segítőnek köszönet, akik támogatták munkánkat a gyermekeink érdekében!
Olyan intézményt sikerült teremtenünk alkalmazotti közösségünkkel, ahol jó dolgozni és
gyermeknek lenni!

A vezetői pályázatomban megfogalmazott kiemelt részlet alapján továbbra is hitvallásom:
„A jövőben elsődleges célom, hogy az óvoda dolgozóival, partnereivel összehangolt cél és
feladatrendszer segítségével a gyermekek mindenek fölött álló érdekét érvényesítve
megőrizzem és tovább fokozzam a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde jó szakmai hírnevét, az
itt dolgozók és a partnerek elégedettségét. Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy az
óvodánkba járó gyermekek egyre nyugodtabb és rendezettebb környezetben élhessék
meg gyermekkoruk játékos óvodás éveit, a szülők pedig biztonságban és jó hangulatú
légkörben tudhassák gyermekeiket. Az intézmény mai arculata, a benne folyó hatékony
és korszerű nevelőmunka alapja az együttmunkálkodó alkalmazotti közösség. A szülők
bizalmának erősítése, gyermekeink érdekeinek szem előtt tartása egy partnerközpontú
intézmény céltudatos irányítását és működtetését kívánja meg.
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Gyermekszerető és hivatástudattal rendelkező kollégáimmal a Pedagógiai Program megvalósítása egyre hatékonyabb, a siker záloga továbbra is a belső szakmai fejlődés. Fontos feladatnak tartom, hogy segítsem kollégáim felkészülését az új kihívásokra, a változások hozta feladatokra, a továbbra is szívből, örömmel, elhivatottsággal végzett nevelésre. Elkötelezett vagyok a vezetési koncepciómban megfogalmazott feladatok megvalósításában, melyben kiemelt szerepet szánok a csapatmunkának, az együttműködésnek.
Ötletekkel, pozitív attitűddel, kreatívan tevékenykedjenek a kollégák és keressenek
megoldásokat a problémák áthidalására. Vezetői koncepcióm alapját a gyermeki jogok
tiszteletben tartása és a szükségleteik határozzák meg. Ennek szellemében kívánom
megtervezni és megszervezni az intézmény személyi, gazdasági és tárgyi feltételrendszerét a jövőben is, arra törekszem, hogy megteremtsem a derűs és kiegyensúlyozott alkotó légkört az intézményben!”
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1.6. Mellékletek

Éves beszámoló a bölcsődei csoportban,
2017/2018- as nevelési évben végzett szakmai munkáról

Készítette: Füstös Edit
Balatonkenese, 2018. június 2.
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Munkánkat a bölcsődei nevelés alapszabályai, a Fenntartó által elfogadott szakmai programunk, illetve az éves munkaterv alapján végezzük.
A nevelési évet 2017. szeptember 1. én kezdtük, az erre való felkészülés már augusztusban elkezdődött 7 új bölcsődésünk családjának látogatásával, illetve a nevelési értekezlettel, augusztus 31. én.
A beszoktatást úgy terveztük, hogy a korábbi és új kisgyermekek számára is kedvező
legyen, valamint a szülők munkába állásához alkalmazkodva. Ezt a további januári, februári és áprilisi beszoktatások alkalmával is figyelembe vettük, legnagyobb tekintettel
arra, hogy az új bölcsődéseink 18 hónaposak, így több időre, esetleges nehézségekre,
megbetegedésre nagyobb az esély. A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a
gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás
feltételeit, annak megvalósulását kívánjuk biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet,
a kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az
egyes gyermek igényeit úgy elégítjük ki, hogy közben a csoport is áttekinthető rendszer
legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatjuk a felesleges
várakozási időt. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. Olykor embert próbáló feladat. Főként azért, mert a bölcsődébe kerülő gyerekeknek nincs kialakult napirendjük, illetve az idei csoport létszám is befolyásolta. Magas csoport létszám esetén
kevesebb idő jut egy-egy kisgyermekre, több a várakozási idő, magasabb a zajszint, fokozottan fordulnak elő megbetegedések. A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg. Munkarendünk-a délelőttös és délutános gondozónő feladatainak felosztása ezt lehetővé teszi. A gondozónők munkáját hatékonyan segíti a bölcsődei dajkánk, aki a kisgyermekeket jól ismeri, valamint gondozónői szakmai gyakorlata van. Ebben a nevelés évben a szülők gyakran figyelmen kívül hagyták a nyitvatartási időt. Hetente 3-4 alkalommal előfordul 3-7 perces késés. Jegyzőkönyvet egy alkalommal sem
vettünk fel, de mindenképpen szerettem volna említést tenni erről. Alapvető szempont,
hogy a bölcsődei élet a kisgyermek számára élményt nyújtó, részvételre motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító legyen. Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának
módszertani alapja az egyéni bánásmód érvényesítése, különös tekintettel arra, hogy
csoportunkban jelenleg egy kisgyermek HH-s, egy pedig HHH-s. Esetükben a gyermekvédelmi felelőssel és a családsegítő szolgálattal együttműködünk.

- 32 -

KIPPKOPP ÓVODA

ÉS

BÖLCSŐDE

8174 Balatonkenese, Balaton u. 63.
Tel: 88/574-802
E-mail: kippkoppovi@invitel.hu

A gyermekek önállósodási törekvéseinek és önértékelésének erősítése is szakmai programunk hangsúlyos része.. Igyekszünk sok új tevékenységgel megismertetni a gyermekeket: rajzolnak, festenek, gyurmáznak. Fejlődésük, korukból adódóan a beszédfejlődés
terén szembeötlő, beszédkedvük fenntartása érdekében sokat és sokszor énekelünk,
mondókázunk, mesélünk nekik. Három évet betöltött gyermekeink közül, május végére is
csak egy gyermek szobatiszta. A szobatisztaságra nevelés a nyár igazi feladata számunkra, bár valójában ez a szülő feladata, a bölcsőde, támogató szerepet tölt be. A
szakmai szabályok értelmében ezt kívánjuk erősíteni. Testi fejlődésüket rendszeres
súly- és hosszméréssel követjük. Bölcsődeorvosunk Dr. Meláth Viola gyermekorvos, havonta egy alkalommal látogatja a gyermekeket. Az egészség megőrzés terén törekszünk
a levegőzés, a szabad levegőn való biztonságos mozgás biztosítására, a megfelelő folyadékbevitelre, valamint a délutáni nyugodt pihenés biztosítására. A bölcsődés korosztály
étrendjének kialakítása érdekében az élelmezésvezetővel nagy figyelmet fordítunk a
helyes táplálkozás biztosítására. Egyeztetjük a következő heti étlapot. A jelenlegi időszakban a gyermekek fele 2 év alatti, fogsoruk még nem zárt, nehézséget okoz nekik a
nagyon darabos étel elfogyasztása. Tej érzékeny kisgyermekünk táplálása külön étrend
szerint történik.
Az egészségmegőrzés kapcsán fontosnak tartom elmondani, hogy ebben a nevelési évben, főként a téli időszakban jelentett problémát, hogy beteg gyermek volt a csoportban. Orra folyik, köhög, étvágytalan, levert, ám nem lázas. Esetleg orvos látta, gyógyszert szed, de jön a bölcsődébe. A többi kisgyermek védelmében is szükséges volna,
hogy néhány napig otthon kúrálják. Nem mindig volt egyetértés a szülők és a gondozónő
között. Mi minden esetben a gyermekek érdekeit és szükségleteit tartjuk szem előtt.
Napi kapcsolattartásunk a szülőkkel: érkezéskor-távozáskor kölcsönösen informáljuk
egymást a gyermek érzelmi állapotáról, hangulatáról, a napi eseményekről. A szülői értekezleteken lehetőség szerint részt vesznek, de úgy érzem, hogy ezen a továbbiakban
javítani kell. Minden kisgyermeknek, a bölcsődébe járás kezdetén kérünk üzenő füzetet.
Ezt az év elején szépen elkészítjük, köszöntjük a szülőket, hasznos információkat írunk.
Ám a hónapok során ez a kommunikációs forma eltűnik. Ezt sajnálatosnak tartom, de úgy
látom, hogy a szülők nem igénylik ezt a fajta kapcsolattartást, ám a jövőben javítani
kívánunk ennek jelentőségén.

- 33 -

KIPPKOPP ÓVODA

ÉS

BÖLCSŐDE

8174 Balatonkenese, Balaton u. 63.
Tel: 88/574-802
E-mail: kippkoppovi@invitel.hu

További kapcsolatainkat tekintve: Az intézmény összes dolgozójával, az intézmény vezetőjével nagyon jó a kapcsolatunk. Az intézményt érintő kérdésekben, továbbképzésekről
tájékoztatást kapunk. Az óvodai programokon, eseményeken megjelenünk, lehetőség
szerint aktívan részt vállalunk. Ebben a nevelési évben sajnos többször nem vettünk
részt közös programokon. Mérlegelnünk kellett, mivel több 2 év alatti gyermekünk van.
A Balatonkenesei Hírlapban rendszeresen jelentkezünk a bölcsődei életet, vagy egyes
eseményeket bemutató cikkel. Úgy érzem, hogy a szülők ezeket a történeteket örömmel
olvassák, mert, ezáltal jobban megismerhetik gyermekeik mindennapjait, a gondozónők
munkáját. Az óvodatitkárral napi kapcsolatban vagyunk, kölcsönösen segítjük egymás
munkáját, az NRSZH rendszeren való napi jelentés okán is. Havonta egy alkalommal ellenőrizzük a napi létszámokat.

Személyi feltételek 2 fő gondozónő,1 fő bölcsődei dajka
Tárgyi feltételek
A gondozáshoz kapcsolódóan minden tárgyi feltételünk adott. Az év folyamán a gyermekek igényei és a csoport létszám miatt át kellett alakítanunk a szoba berendezését.
(Plusz egy asztalt használunk étkezésnél és még egy rácsos kiságyat helyeztünk el)
Megvalósult tálaló kocsink cseréje, étkezéshez szükséges eszközöket kaptunk. Ebben a
évben jelentősen emelkedett a munkaruha juttatásunk. Játékkészletünket folyamatosan
tudjuk pótolni. Egészségügyi szempontból kiválóak, könnyen tisztíthatóak. A bölcsődés
korosztály számára szükséges fejlesztő játékeszközök, mennyiségileg a csoport létszámának elegendő. Játszóudvarunk új játékokkal bővült. Csúszdát, rugós hintát és homokozót telepítettek a Városgondnokság munkatársai. Köszönjük a gyors és precíz munkát.
Birtokba is vettük a játékokat, a gyerekek azóta is nagy örömmel és fáradhatatlanul
töltik az időt az udvaron. A korosztály számára fejlesztő és biztonságos játékok a Tátorján Játékvár udvarán álltak, így most újra hasznosak, gyermekeink örömüket lelik
benne. Szép játszóudvarunk gondozását az intézmény udvarosa, Ági végzi. A fűnyírástól
az öntözésen át a homokozó locsolásáig.

Események, programok a bölcsődében hónapról-hónapra
A kisgyermekek születésnapját a bölcsődében is ünnepeljük. A gondozónők által készített ajándékkal és énekkel köszöntjük őket.
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Szeptember: 6 fő kisgyermek beszoktatása kezdődött
09. 07. és 09. 26. bölcsőde orvosi vizsgálat
09. 29. Mihály napi vásár
Október:

10. 02. Szülői értekezlet
10. 24. bölcsőde orvosi vizsgálat
Ősz kincsei kiállítás
10. 27. Kippkopp születésnap

November: a hónap folyamán 2 kisgyermek beszoktatása zajlott
11. 10. Márton-nap
11. 16. Egészség nap
11. 21. Adventi kézműves foglalkozás a szülőkkel
11. 23. Évszak záró bábelőadás
Délután 16 órától az óvoda 40 éves jubileumi ünnepsége
11. 28. bölcsőde orvosi vizsgálat
December: 12. 04., 12. 11., 12. 18. Adventi gyertyagyújtások
12. 06. Mikulás
12. 13. Luca búza ültetése
12. 19. bölcsőde orvosi vizsgálat
12. 21. Óvodai karácsony
Január: a hónap folyamán 2 kisgyermek beszoktatása zajlott
01. 22. Továbbképzés 5 kredit pontot szereztünk
01. 30. Szülő értekezlet
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Február:

02.05. Farsang
02. 27. bölcsőde orvosi vizsgálat
02. 28. Évszak záró bábelőadás

Március:

03. 14. Séta a Kossuth szoborhoz
03.27. bölcsőde orvosi vizsgálat, Húsvét az óvodában.

Április:

04. 05. Ringató Adával

Tavaszi programjaink sorában szeretném megemlíteni a Ringató foglalkozást, amit az
intézmény vezetője, Galambos Lászlóné, Betti, hagyományteremtő céllal hívott életre. A
foglalkozást Gábor Adrienn a Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője, koragyermekkori zenepedagógus tartotta. A jelentős érdeklődés miatt az óvoda éttermében
volt ez a zenés délelőtt. Óbíróné Karácsony Ágnes védőnő kereste meg a kisgyermekes
családokat, a meghívásra 16 kisgyermek érkezett szüleikkel. A ringató lényege: Vedd
ölbe, ringasd, énekelj! Közös éneklés és játék élményét nyújtja babának és mamának
egyaránt. Láthatóan és hallhatóan mindannyian jól érezték magukat, a bölcsődésekkel
együtt.
04.18. A gondozónők sikeres vizsgát tettek számítógép használati ismeretekből. 30
kredit pontot szereztek
04. 20. a Föld napja az óvodában 1 gyerek-1 palánta, virágültetés
04.24. bölcsőde orvosi vizsgálat

Május:

05. 04. Szent Flórián nap. Tűzoltók az óvodában
05. 07. Anyák napja alkalmából virággal köszöntöttük az édesanyákat
05.25. Gyermek nap
05. 29. bölcsőde orvosi vizsgálat
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Összegzés: A nevelési év végén nyolc kisgyermek fog óvodába menni. Úgy gondolom,
hogy szociálisan mindannyian érettek az óvodai nevelésre. Bölcsődés napjaik vidáman és
színesen teltek. Mindennap lehetőségük volt valami új megismerésére. Fejlődtek, játszottak, nevettek, és szerettek bölcsődébe járni. Azt gondolom, hogy ez az, ami igazán
fontos. Az előttünk álló két nyári hónap még sok élményt ígér a gyermekek számára. A
bölcsődei dolgozók számára pedig kívánok feltöltődést a következő nevelési évre. Ehhez
kívánok szép nyári napokat!

2017/2018. NÉVSOR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Berecz Bettina
Erdélyi Fanni
Erdélyi Flóra
Horák Georgina Márta
Thury Diána
Trizsi Áron
Török-Kurucz Áron

Felvétel
2016. 09. 01.
2017. 09. 06.
2017. 09. 06.
2017. 09. 06.
2017. 09. 01.
2017. 09. 01
2016. 10. 17

8.

Török-Kurucz Dorka

2016. 10. 17

9.
10
11.
12.

Zabó Bence
Wágner Bercel Domán
Hermann Zsófi
Bascsúr Mirella Melissza

2017. 09. 01.
2017. 03. 21.
2017. 11. 06.
2017. 11. 29.

13.
14.
15.
16.

Németh Marcell
Koczor Zsombor
Rauch Vivien
Varga Zsombor

2018. 01. 03.
2018. 01. 25.
2018. 02. 01.
2018. 04. 11.
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Megjegyzés
Óvodába megy
Bölcsődés marad
Bölcsődés marad
Óvodába megy HH.
Bölcsődés marad
Óvodába megy
óvodába ment 2018.
01. 02.
óvodába ment 2018.
01. 02.
Óvodába megy
Óvodába megy
Bölcsődés marad
Óvodába megy
HHH.
Bölcsődés marad
Bölcsődés marad
Óvodába megy
Óvodába megy
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szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május

havi beíratott
10 fő
10 fő
12 fő
12 fő
12 fő
13 fő
13 fő
14 fő
14 fő

havi átlag
8 fő
8 fő
7 fő
9 fő
8 fő
10 fő
8 fő
11 fő
12 fő
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Logopédiai beszámoló
Balatonkenese Kippkopp Óvoda

2017. szeptember, október hónapban az óvodások szűrése és vizsgálata megtörtént.
Részt vettem a szeptemberi szülői értekezleten, majd októberben fogadóórát tartottam az érintett gyermekek családjainak.
Első félévben 6 tanórát tartottam az intézményben, mely heti két alkalommal 4 óra és 2
óra bontásban valósult meg. 18 gyermeket láttam el, javítva artikulációjukat, nyelvi képességeiket és megkésett beszédfejlődésüket ezalatt. ( A naplóba beírt 18 gyermek
mellett, még 7 óvodás beszédfejlődését segítettem Így összesen 25 gyermek jár logopédiai foglalkozásra. )
2018-tól a második félévben heti négy tanóra megtartására van lehetőségem.
A gyermekek megfelelő ütemű beszédfejlődéséhez a logopédus munkája mellett, elengedhetetlen a napi szintű következetes otthoni gyakorlás, az előírt feladatok alapján.
Azoknál a gyerekeknél érezhető jelentős pozitív változás, akiknél megtörténik mindez.
A nevelési év folyamán új rendszer került bevezetésre: 3. életévüket betöltött óvodások szűrése, illetve indokolt esetben, vizsgálata. A szűrés és a vizsgálat államilag előírt
és kötelező az érintett családok és gyermekek számára.
„ A 3 éves gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének vizsgálatára a pedagógiai
szakszolgálati intézmények működéséről szóló 53/2016. (XII.29.) EMMI rendelet 38.§
(3) bekezdése alapján, a logopédiai ellátás keretében került sor.”

A vizsgálat a Kommunikatív Fejlődési Adattár 3. (KOFA 3.) kérdőíves eljárás felhasználásával zajlott, amely a harmadik életévüket betöltött gyerekek nyelvfejlődési szűrésének javasolt módszere. A KOFA-3 szülő által kitöltendő kérdőíves eljárás, amely a gyerekek nyelvi fejlettségéről ad információt a szülők előre strukturált, írásos beszámolóján keresztül.
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Ez az új logopédiai szűrési rendszer, még több és merőben új feladatokat jelentett az
óvoda dolgozói számára, pedagógiai és adminisztratív téren is. Hatékonyan tudtunk közösen együttműködni a családok és a gyermekek érdekében, e feladat ellátása során.

Köszönettel tartozom az óvoda vezetőségének és az óvónőknek is, remélem az elkövetkezendő időkben is folytatódhat közös munkánk.

Csite Kata logopédus
Balatonkenese, 2018.05.31.
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„Népmese – Népzene – Népdal – Népszokás – Néptánc”
„Hagyományápolás, népszokásőrzés, néptánc óvodánkban”

Év végi beszámoló

A második félévben február 02.-án minden csoportban témahét keretén belül készültünk a medve megfigyelő napra. Verseket, mondókát, dalokat tanultunk, rajzoltunk, festettünk, díszítettük a faliújságokat.
Márciusban kiszebábot égettünk, elkergettük a hideget. Minden csoport versekkel, dalokkal készült, csalogattuk a meleget.
Áprilisban kiemelt jeles napunk a „komálás, mátkálás”. Ez alkalomból a Ficánka csoportos
nagyok és középsősök ellátogattak a másik két csoportba és bemutattuk a népszokást.
Megtanítottuk a dalos játékot, közösen táncoltunk, majd ajándékot kaptunk.
Április 23.-án szakmai napot tartottam, úgy érzem nagy sikerrel. Gyermekek, felnőttek
egyaránt jól érezték magukat a visszajelzések alapján. A Balaton Televízió Balatonkenese Magazin április 27.-ei műsorában összefoglaló összeállítást mutatott be. A Balatonkenesei Hírlap májusi számában is hírt adtak róla. Köszönöm! Örömömre szolgált, hogy a
Balatonfőkajári, a Csajági és a Nemesvámosi Óvoda is elfogadta meghívásomat és színvonalas műsorokat mutattak be.
Köszönöm óvodapedagógus társaimnak, hogy bemutathattuk a „Sárközi karikázó” leánykörtáncot, melyet a Litérről kölcsönkapott szatmári népviselet ruhákban adtunk elő.
Nagy sikert arattunk!
Nagycsoportos gyermekeink nagyon ügyesek voltak, az egész évben rendszeres gyakorlás meghozta „gyümölcsét”. Büszke vagyok rájuk!
Sok szülő is megtisztelt jelenlétével, nekik is köszönet.
Májusra tervezett jeles napunk a „pünkösdi népszokások” az anyák napi ünnepély és a
közelgő évzáró műsor miatt ebben a nevelési évben elmaradt.
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Május 26.-án bemutattuk a „Népi lakodalmas” játékot nagy sikerrel az évzáró ünnepélyen mely az „Évszakforgó-szélforgó” c. Jó gyakorlat június hónapra kidolgozott jeles
napja.
Az ügyesebb, tehetségesebb gyermekeket a főszerepek eljátszására tudtam kijelölni
(menyasszony, vőlegény, örömapa, örömanya, pap, vőfélyek).
A leánykérés, esketés, lakodalmi ételek feltálalása, kásapénz szedés, csujjogatók, felelgetős játék, menyasszonytánc, közös lakodalmas tánc tették színessé, érdekessé előadásunkat.
Úgy érzem gyermekek, felnőttek egyaránt jól érezték magukat, jó hangulatot varázsoltunk, így a jelenlévők nagy tapssal jutalmazták műsorunkat.
Május 30.-án a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fennállásának 20. évfordulóján
a „népi lakodalmas” játékból táncos, énekes játékos összeállítást mutattunk be.
A jövő hét folyamán tervezem a néptánc ruhák összeszedését, hiszen nagycsoportosaink
ősszel iskolába mennek.
Éves munkánkat nagyon sikeresnek értékelem, köszönöm óvodánk dolgozóinak segítségét!

Balatonkenese 2018. május 29.

Vargáné Dobó Katalin
óvodapedagógus
néptánc munkaközösség vezető
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Év végi beszámoló AYRES féle szenzoros torna

A 2017-18-as tanév első félévében 5, második félévében 6 kisgyermek járt mozgásfejlesztésre a Nevelési Tanácsadó javaslatára. Ebből 1 lány, és 5 fiú. Mind a 6 gyermeket BTM nehézséggel küzdőnek ítélték, 1 gyermek kivételével tanköteles korúak. A
második félévben kiemelten a bordásfalas feladatokra építettünk, felmászás, átlépés,
lemászás gyakorlatokkal. Kezdetben 3 kisgyermek nagyon nehezen, mert a bordásfalra
felmászni, fogni kellett őket, és csak a második-harmadik fokig mertek felmászni. A
többszöri ismétlés és bátorítás hatására bátrabbak stabilabbak lettek, az átlépés, és
oldalirányú mászás sem jelentett problémát számukra. 3 gyermek (akiknek nincs félelemérzésük) pillanatok alatt a bordásfal legfelső fokáig mászott, számukra inkább a ritmikusság (minden fokra fel és lelépés) okozott problémát. Év végére 5 kisgyermeknek az
egyensúlyérzéke jelentős mértékben stabilizálódott, gördeszkás feladatokat tökéletesen teljesítették. Egy kisfiú nagy mozgásában szinten egyáltalán nincs változás mozgása
továbbra is szétesett, kényszertartásai, együttmozgásai „babapóza” továbbra is megmaradt. Jelentős változás finom motorikájában, rajzában jelentkezett. Még tavaly
nyomvonalat sem volt látható, most emberábrázolásában haj, szemüveg, és egyéb érzékszervek is kivehetők. GANGA kúpban pörögve egyik gyermek sem szédül, az eszközt
szívesen használják. Labdát dobni, elkapni, gurítani jól tudnak, szem-kéz koordinációjuk
jelentős mértékben fejlődött. A megkésett beszédfejlődésű kisfiú (kiscsoportos) beszéde kezd beindulni egy-két alapszó már érthető (apa-anya-igen-néni). A hat gyermekből négyen ősztől iskolások lesznek (két kisgyermeket a Szakértői Bizottság SNI kategóriába sorolt) további fejlesztésükről az általános iskola gondoskodik. A kislány és egy
kisfiú fejlesztése a 2018-19-es tanévben is biztosított óvodánkban.

Tóth Gézáné
Óvodapedagógus
Balatonkenese 2018. június 1.
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Beszámoló a 2017/18 tanévi fejlesztő foglalkozásokról

Az óvodai év elejétől 11 gyermek kiscsoportos fejlesztése indult októbertől a szűrővizsgálati vélemények alapján. Lassabb fejlődésmenet miatt, az iskolakezdéshez szükséges részképességek felzárkóztatása, a csoport színterű kommunikáció támogatása, a
feladathelyzet elfogadása vált szükségessé. Ketten komplex fejlesztésben részesültek
egyéni képességük/adottságuk figyelembevételével. Célunk volt, hogy a nagycsoportos
év végére rendelkezzenek az iskolakezdéshez szükséges alapkészségekkel, kellő kitartással, remélve az iskolakezdést, annak zökkenőmentességét. Ennek érdekében folyamatos konzultációk és egyeztetések is történtek az óvónőkkel/szülőkkel. A fejlesztő foglalkozások a logopédiai terápia erősítésére is szolgáltak, főként a beszédkészség és
grammatikai illesztések, feladattudat kialakítása területeken.
A „játékos” foglalkozások során törekedtünk a mondanivalónk érthető megfogalmazására, az anyanyelvi és matematikai készségek alapjainak elsajátítására, a megfigyelés és
felidézés pontosságára, a figyelem minél hosszabb idejű fenntartására.
A fejlesztés főbb területei voltak:


vizuális és auditív észlelés, a látottak/hallottak különböző szempontok szerinti
pontos megfigyelése és felidézése



szándékos figyelem rövidtávon, közvetlen emlékezéssel párosítva



hosszabb idejű és ismételt megfigyelés elraktározási céllal



időben és térben/síkban való érzékelés és biztosabb tájékozódás elősegítése



eligazodást segítő viszonyszavak alapszintű elsajátítása és alkalmazása



szövegértés, matematikai gondolkodás kialakítása/erősítése rövid cselekvéses
műveleteken keresztül



grafomotoros készség, helyes ceruzatartás kialakítása



beszédészlelés, beszédkészség és kommunikáció fejlesztése

Kiemelt területek a szabálykövetés, figyelemtartás, matematikai készségek alapozása:
főként a közvetlen emlékezet, szerialitás (sorrendiség fontossága a betűtanulás/olvasás előkészítésére) grafomotoros készség, mint az írástanulás alapja.
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Legnépszerűbb fejlesztő játékaink voltak: a Macskavadászat (bal-jobb/alá-fölé viszonyok tréningezésére) különböző kártya és dobókockás társasjátékok (egyenes vagy fordított irányú haladásra/gondolkodásra), Halli-galli extra (egyidejűleg 2-3 dologra figyelés, és a reflexek mozgósítására), a kifelejtős történetek (hallásfigyelem és felidézés
fontosságára), a színezők az apró kézmozdulatok, finomodó mozgások begyakorlásához.
Az iskolába készülők mostanra otthon vannak a feladathelyzetben (aktív résztvevői voltak a különböző fejlesztő játékoknak), szívesen vállalnak feladatokat, a szabályok figyelembevételével törekszenek a jó megoldásokra. Képesek befogadni valamilyen szinten
egy rövid mesét/történetet. Kérdésekre vagy emlékeztetőkre igyekeznek felidézni, az
összefüggéseket vagy apróbb eltéréseket képesek felismerni/megnevezni. Pontosan lekövetnek (számlálással) mennyiségeket, ötös körben legtöbbjüknél kialakulhatott egy
globális mennyiségkép. Elkezdődött, de lassabban alakul a saját testen/térben és síkban
(papírlapon/asztalon) való tájékozódás, az időbeni eligazodás a napok/napszakok és évszakok tekintetében. Dalokra/mondókákra egyszerű vagy keresztező mozgásformák
kivitelezésében is ügyesedtek. Gyerekenkénti különbségek a figyelem, a kitartás/fáradás és türelem tekintetében jelentkeznek leginkább. A családnak is fontos a
szerepe az iskolára készülésben, ami nem jelentheti a betűtanulást, számolási műveletek végzését, vonalak közé kerülő íráspróbát. Kell, hogy jelentse/támogassa (ráfigyelve)
a helyes ceruzatartást, a játék és feladatvégzés elkülönülését és a rövidebb összpontosítás segítését. Leginkább az iskolához közelítő napirend kialakítása, az élő mesélés,
meghitt beszélgetés, ceruzával történő közös rajzolgatás/színezgetés, rendszeres
mozgás/gyaloglás, érdeklődés felkeltés, társasjátékok, a gyerekkel való türelmes bánásmód lehet előrevivő és hasznos időtöltés az iskolakezdésig és mindez lehetőleg hoszszabb távon.

Kasziánné Pőcz Ida
gyógypedagógus-pszichopedagógus
Balatonkenese, 2018. 05.22.
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Galambos Lászlóné Mesterpedagógus/intézményvezető/ gyógytestnevelő
Gyógytestnevelés éves beszámoló

Innovátor profilú mestermunka megvalósulása gyógytestnevelés keretében
a balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsődében
a 2017/2018-as nevelési évben
Az Oktatási Hivatal által gondozott TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú kiemelt uniós projekt "A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása" című kutatásában veszek részt és ennek a projektnek a keretében sikerült a
mesterpedagógus minősítésemet megszerezni 2015 novemberében.
A képzések nagymértékben segítették a folyamatos szakmai, módszertani, pedagógiai és
intézményi oktatásfejlesztési kompetenciaterületeim fejlődését. Önmagam képzésén
kívül a környezetemre, gyerekekre, kollégákra irányuló pedagóguskompetenciák alkalmazására nagy hangsúlyt helyeztem.
Munkámat szakmai elkötelezettség, felelősségvállalás a szakmai munkáért, valamint a
pedagógiai munkám tervezési, szervezési, ellenőrzési és értékelési kompetenciák figyelembevétele jellemzi.
A gyógytestnevelés sajátos foglalkozás, a testnevelés speciális területe, amelynek során
a testnevelés mozgásanyagával dolgozunk.
Hetente egyszer minden csoport nagycsoportosainak és több középsős gyermeknek
megtartott foglalkozás során a kondicionális-képességek: izomegyensúly, erő, állóképesség, hajlékonyság és koordinációs képességeik (izomérzékelés, testséma, testfogalom,
téri tájékozódó képesség- TESTTUDATOS MOZGÁS) fejlesztése történik.
 A gyógytestnevelés foglalkozásokra az ősz folyamán mozgásszervi vizsgálatot
végeztem minden nagycsoportos gyermek számára, amelynek során felmértem és
táblázatba rendezve összesítettem a kondícionális képességek eredményét.
34 fő 5- 6,5 éves korú gyermek vett részt a félév során a gyógytestnevelés
foglalkozásokon.
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Összesített értékelés az eredmények tükrében:
A felmért 34 fő iskolaköteles gyermekből fejlesztést igényel:
Egyensúly: 14 gyermeknél szükséges fejlesztés
Reakciókészség- Kézérintés: 12 gyermeknél szükséges fejlesztés
Hajlékonyság: 3 gyermeknél szükséges fejlesztés
Helyből távol ugrás: 15 gyermeknél szükséges fejlesztés
Hasizom - Felülés: 22 gyermeknél szükséges fejlesztés
Hátizom- Könyökérintés: 19 gyermeknél szükséges fejlesztés
Állóképesség- Futás: 17 gyermeknél szükséges fejlesztés
 A javasolt csoportlétszámot, amely óvodában: 8-10 fő és egyéni vagy 2-3 fős foglalkozás az alábbiak szerint tudtam beosztani
A foglalkozásokon heti rendszerességgel részt vevő gyerekek létszáma a következő
volt:
Ficánka csoportban: 7 fő
Aprófalva csoport: 4 fő
Csipet-csapat csoport: 23 fő
Törekedtem arra, hogy a gyógytestnevelés foglalkozás hozzájáruljon:


veleszületett betegség közben kialakult egészségi állapot helyreállításához, gyógyításához, rehabilitációjához. Ennek érdekében a lúdtalpas gyerekek számára
külön speciális gyakorlatsorokat, lábtornát építettem be a gyógytestnevelés foglalkozásokba (4 fő fokozottan érintett)

 A testi képességek fejlesztéséhez
 Sportolási igény felkeltéséhez
 Betegségek megelőzéséhez– prevencióhoz
Mozgáskoordináció javítására egyéni és kiscsoportos fejlesztést szerveztem rendszeresen. (3 fő gyermek fokozottan érintett)
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Nevelési célok és feladatatok a következőképpen valósultak meg:
Személyiség fejlesztő feladatok: önértékelés, önkontroll, önfegyelem fejlődött jelentősen
Cél: az életkori sajátosságoknak megfelelően és játékos módszerekkel végeztem a mozgásfejlesztést! Szemlélet, munkakedv, önbizalom, munkaszeretet kialakítása folyamatosan történt
Testnevelés eszköztára, amelyre épülnek a foglalkozások
 Testgyakorlatok
 Előkészítő gyakorlatok
 Természetes mozgások
 Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok
 Gimnasztika
 Szer és kéziszer gyakorlatok
 Társas gyakorlatok
 Fő gyakorlatok
 Torna
 Labdajáték
 Atlétika
 Testnevelési játékok

Mozgásanyag:
1. Légzésfejlesztő gyakorlatok
Különböző testhelyzetekben kialakított gimnasztikai gyakorlatok.
Önállóan végezhető légző gyakorlatok.
Légzést segítő mozgásokhoz kapcsolva - mellkast tágító.

2. Mobilizáló gyakorlatok
Ízületi mozgáshatárok megtartása vagy kiszélesítését szolgáló gyakorlatok.
Az adott ízületmozgásos sajátosságait veszi figyelembe.
Az ízületet mozgató összes izom megnyújtását szolgáló gyakorlatok, amelyekkel kontrakúrákat lehet oldani.
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3. Relaxáló gyakorlatok
A tudatos fizikai és pszichikai ellazulási képességét alakítottam.
Óvodáskorban üléshez, fekvéshez kapcsolom a relaxációt, mert a gyerek tudatosan létrehozott tónusos helyzetből képes ellazulni. Ekkor érzékeli a különbséget.

4. Korrekciós gyakorlatok
Az előkészítő gyakorlatokból hozom létre a korrekciós gyakorlatokat, ami a
gyógytestnevelésben a fő gyakorlat.
Szimmetrikus gyakorlatok – helyes testtartás kialakításához.
Aszimmetrikus gyakorlatok.
Korrekciós testhelyzetek.

Fit-Ball
Minden

gyógytestnevelésre járó óvodás rendszeresen részt vesz a Fit-Ball foglalko-

zásokon és általa önmagához képest maximális fejlettségi szintre jut el. Elérendő cél,
hogy a gyerekek rendelkezzenek megfelelő motiváltsággal a tanulás iránt.
Nevelőértéke:
 Ritmusérzékfejlesztés
 Mozgáskoordináció fejlesztés
 Egyensúlyérzék fejlesztés
 Állóképesség fejlesztés
 Egyenes testtartás kialakítása
 Tüdő vitálkapacitásának a növelése
 Szív és érrendszer állóképességének a fejlesztése
 Prevenció a gerincferdülés megelőzésében
 Kognitív képességek fejlesztése
 Kombinatorika fejlesztése
 Izomcsoportok dinamikus munkájának a növelése
 Túlsúlyos gyerekek is végezhetik magas intenzitással
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 Kiemelten fejleszti a téri tájékozódási képesség kialakulását, az irányok, mozgások követését
 Játékos programra épülve készülnek fel folyamatosan a kitartó feladatvégzésre,
amely az iskolai tanulást megelőző képességszint fejlesztését szolgálja
 A csoport kohézió növelése, csapatszellem kialakítása, játékos versengés fejlesztése

Eszközhasználat a Fit-Ball foglalkozások során
 gyermek Fit-Ball labda 3 méretben a testmagassághoz mérten
 Kiegészítő sporteszközök: tornabotok, karikák, szalagok, kislabdák
 Játékos sporteszközök: „ejtőernyő” (kis- és nagyméretű)
A gyógytestnevelés és Fit-Ball foglalkozásokra járó gyerekeknek lehetőségük van
a versenyszellem alakítására, az erőviszonyok felmérésére, a megmérettetésre, a
kohézió fejlődésére. Nagymértékben fejlődik kitartásuk, statikus koordinációjuk, dinamikus koordinációjuk, mozgáskoordinációjuk a foglalkozásokon.
Január 16.-án sportnapot szerveztem, amelynek keretében érmeket és ajándékot kaptak
az első és második helyezett csapatok.
A városi „Autista gyermekekért” futóversenyen több óvodásunk szülőkkel együtt részt
vett. Nagy örömünkre Puskás Bíborka első helyezést ért el!
2018. május 25.-én a gyermeknapon az intézményünk gyermekeinek és dolgozóinak közös
bemelegítő zenés „szalagos” tornát tartottam. Kitartóan és lelkesen fél óráig mozogtunk
az udvaron!
A dolgozói körnek 2018. május 30.-án mozgásos SMOWEY eszközzel terápiás foglalkozást tartottam. A résztvevők pozitív élményről számoltak be a foglalkozást követően!

Galambos Lászlóné
gyógytestnevelő
2018.05.30.
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GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ

Kapcsolattartás céljából, a jelzőrendszeri tagokkal havonta egyszer jelzőrendszeri értekezletet szoktunk tartani. Nevelési év elején, felmértük az iskolába készülő gyermekeket, akinél fejlődésbeli elmaradást tapasztaltunk elküldtük a Nevelési Tanácsadóba.
A 2017-es nevelési év első részében az összes eset megbeszélésen részt vettem. A
szolgáltatás kiterjed Balatonkenese város minden korosztályára, figyelembe véve a
szükségleteket, és a veszélyeztetettség fokát. Az elmúlt nevelési évhez képest jóval
kevesebb problémával találkoztunk. A szülők körében többen munkanélküliek, és nehéz
kisgyermek mellett helyben munkahelyet találni. Gyakori probléma még a szenvedély
betegség, érzelmi, valamint higiénés elhanyagolás.
2018-as év elején elvégeztük az iskola érettségi felméréseket. A szülővel való egyet
nem értés miatt csoportonként szükséges volt gyermekeket küldeni a Nevelési Tanácsadóba.
Csipet csapat: 8 fő
Aprófalva: 2 fő
A visszaérkezett eredmények szerint kettő gyermek SNI-s papírral kezdheti meg a
tanévet az iskolában, két gyermek további egy évre marad óvodai nevelésben..
Megtörtént a beíratás az óvodába és a bölcsődébe április közepén.
Bölcsőde: 4 főt írattak be.
Óvoda : 21 főt írattak be.
A 2017/ 2018-as nevelési év első felében két gyermek is elkerült másik óvodába. Mind
ketten nevelőszülőktől kerültek testvér mellé, illetve másik nevelő szülőhöz.
Az alkohol problémával küzdő családnál semmi változás nem történt. A gyermekek gyakran betegek. Kapcsolattartás nagyszülővel, illetve az édesapával történik, kéréseinket
teljesítik. (füzet logopédiára, aláírások, felmérések kitöltése).
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Az újabb védelembe vétel sem változtatott a helyzeten. A gyermekek nem alszanak az
óvodában, mert erre vonatkozóan írásos kérésünkre sem kaptunk írásban állásfoglalást.
A pszichológus javaslatára jeleztem egy kislány ápolatlanságát, vele történt beszélgetés
alapján nem megfelelő tartalmú filmek nézését. A szülő beszélt a pszichológussal, remélhetőleg megfogadja a tanácsát!
Még egy jelzésem volt a második fél évben. a gyermek agresszív megnyilvánulásai és
nem megfelelő kifejezések használta miatt. Az óvoda javasolta a Nevelési Tanácsadó
vizsgálatát, amelyet a szülő nem szeretett volna igénybe venni és ezt az elutasítást alá
is írta. A szülők nem fogadták el az óvónők tanácsait, inkább másik intézménybe helyezik
el a gyermeket.
Az óvodapedagógusoktól egyéb jelzés nem érkezett, kiemelten figyelnek arra, hogy a
gyermekek érdekei ne sérüljenek. A kötelező óvodáztatást betartják, minden gyermek,
akit beírattak, folyamatosan jár. A hiányzásokat igazolják.
Az óvodában a létszám kiegyensúlyozott, optimális, a férőhelyek számát és a maximálisan felvehető gyermekek számát tekintve. Az októberi statisztika szerint az óvodába
járó gyermekek száma: 77 fő, bölcsődébe járó gyerekek száma: 12 fő. A három csoportban 24, 25, 28 fő gyermek kezdte meg a nevelési évet. Kevés olyan probléma volt, amelyet jeleznem kellett. Egy család esetében jeleztük, hogy szükség lehet szociális gondozóra. Az óvodapedagógusoktól erre vonatkozóan egyéb jelzés nem érkezett. A bölcsödéből jelezték, hogy a védelembe vett család legkisebbik gyermeke sokat hiányzik.
Kapcsolattartás lehetőségei: szülői értekezlet, egyéni megbeszélések. Egyéni megbeszélésekkor közlékenyebbek. Nehezen befolyásolhatók a szülők, a negatívumokat nem igazán tudják elfogadni.
Anyagi, jogi, párkapcsolati problémákat, egészségügyi veszélyeztetést, bántalmazásra
utaló jeleket nem tapasztaltunk.
Szabadidős programot az óvoda éttermében szerveztünk, Húsvét előtt március 27.-én.
Barkácsoltunk a szülőkkel és gyerekekkel együtt egy jó hangulatú rendezvény keretében. A Szülői Szervezet április 14.-én szervezett egy szombati napon, amelyen az óvoda
dolgozói is részt vettek. A rendezvény táncházzal zárult. Az óvodai egész napos ellátást
az érintett gyermekek igénybe veszik. A szigorítások óta egyre nem volt igazolatlan hiányzás (törvényi kötelezettség, minden hiányzás igazolása, az egy hétnél többet hiány- 52 -
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zók esetében külön vezetői engedély szükséges. Az étkezők többsége ingyen étkezik.
Örömhír számunkra, hogy a logopédiai, fejlesztő pedagógiai, gyógytestnevelés foglalkozások és a szenzoros integrált torna mellett november óta pszichológus is tart foglalkozásokat óvodánkban a nevelési év során. Rá nagyon nagy szükségünk volt. Természetesen
csak azok a gyermekek járnak hozzá, akinek a részvételt engedélyezte írásban a szülő.
A gyógytestnevelés foglalkozások keretében minden nagycsoportos gyermeknek állóképesség fejlesztő foglalkozás biztosított. Mikrocsoportos, egyéni, valamint lábtorna foglalkozások is szerveződnek. Ezeken a foglalkozásokon és a szenzoros integrált terápián
szakorvosi javaslattal rendelkező, vagy Nevelési Tanácsadó javaslatára vesznek részt a
gyermekek.
A második fél év megbeszélésein részt vettem.
Gyermekvédelemmel kapcsolatos képzésen részvétel: nem volt.
A gyermekek csoportonkénti lebontása 2017. október 1.-i létszám szerint:

FICÁNKA CSOPORT:
Beíratott gyermekek száma: 25 fő
Nemek szerinti elosztás:
lány: 15 fő, fiú: 10 fő
Egyedül nevelő szülők száma: 1 fő
Nagycsaládosok száma: 7 fő
Bejáró gyermekek száma: 4 fő
Logopédián résztvevők száma: 5 fő
Fejlesztő pedagógián résztvevők száma: 1 fő
Pszichológus foglalkozásokon résztvevők száma: 2 fő
Gyógytestnevelésen résztvevők száma: 7 fő
Integrált szenzoros integrált tornán résztvevők száma: 0 fő
Nevelési Tanácsadó:
Nevelő szülő: 2 fő
H.H.: 0 fő
H.H.H.: 2 fő
Gy.v.t.: 2 fő
Tartósan beteg: -
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APRÓFALVA CSOPORT:
Beíratott gyermekek száma: 26 fő
Nemek szerinti elosztás: lány: 7 fő, fiú: 19 fő
Egyedül nevelő szülők száma: 0 fő
Nagycsaládosok száma: 12 fő
Bejáró gyermekek száma: 2 fő
Logopédián résztvevők száma: 7 fő
Fejlesztő pedagógián résztvevők száma: 3 fő
Gyógytestnevelésen résztvevők száma: 4 fő
Integrált szenzoros integrált tornán résztvevők száma: 3 fő
Pszichológus foglalkozáson résztvevők száma: 7 fő
Nevelő szülő: 0 fő
H.H.: 1 fő
H.H.H.: 1 fő
Gy.v.t.: 3 fő
Tartósan beteg: 1 fő
CSIPET CSAPAT CSOPORT:
Beíratott gyermekek száma: 28 fő
Nemek szerinti elosztás: lány: 13 fő, fiú: 15 fő
Egyedül nevelő szülők száma: 1 fő
Nagycsaládosok száma: 13 fő
Bejáró gyermekek száma: 2 fő
Logopédián résztvevők száma:13 fő
Fejlesztő pedagógián résztvevők száma:7 fő
Pszichológus foglalkozáson résztvevők száma: 6 fő
Gyógytestnevelésen résztvevők száma: 23 fő
Szenzoros integrált Terápián résztvevők száma: 3 fő
Nevelő szülő: 0 fő
H.H.:1 fő
H.H.H.: 0 fő
Gy.v.t.: 2 fő
Tartósan beteg: 2 fő
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BÖLCSŐDE:
Beíratott gyermekek száma: 12 fő
Nemek szerinti elosztás: fiú: 8 fő, lány: 4 fő
Egyedül nevelő szülők száma: Nagycsaládosok száma: 6 fő
Bejáró gyermekek száma: Tartósan beteg: 2 fő
H.H.: 1 fő
H.H.H.: 1 fő
Telefonon, e-mailben és személyesen is tartjuk a kapcsolatot a két intézmény között. A
gyermekvédelmi feladatokat ellátókkal való kapcsolattartás jó együttműködésen alapul
és eredményesnek ítéljük meg.
Andrejkáné Dalman Szilvia
Gyermekvédelmi felelős , intézményvezető-helyettes

Balatonkenese, 2018. május 31.
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