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1.1. Személyi feltételek, létszámváltozások - szervezési feladatok

A beszámolóban a 2018. szeptember 1.-től 2019. augusztus 31.-ig terjedő időszakot mutatom be. Balatonkenese–Küngös Község Intézményfenntartó Társulás vezetése támogatásával a kedvező személyi és tárgyi feltételek biztosításával a 2018/2019-es 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 optimális 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 tartunk 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. 2018/2019-es nevelési évben a dolgozói létszámunk kiegyensúlyozott volt, a feladatok színvonalas ellátásához a törvény által minimum létszámként előírt megfelelő feltételeket megteremtette. Nyugdíjba nem ment dolgozó a nevelési év során. 1 főt vettünk
fel, 2018. október 01.-től részmunkaidőben udvari karbantartó munkakörre. Ő végzi az
udvarrendezési, kerti és fűtési munkákat az intézményben. A nevelési év végére 2019.
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 minden helyiségben, a felújítási munkálatok - kettő óvodai csoportszobában
parkettacsiszolás és festés-, valamint a dolgozói szabadságok kiadása szükségessé tette a nyári munkarend és munkafázisok körültekintő megszervezését. Jelenleg a nevelési
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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. 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. Az
adminisztratív tevékenységi kör széleskörű, az ASP program vezetése és a Hivatali kapu
nagymértékben megnövelte az ellátandó feladatkört. A statisztikák elkészítésének a
területén, számlák kezelésének a területén, a kapcsolattartás területén a hivatalokkal
és partnerekkel, valamint a különböző rendelések és ügyintézések területén nyújtott
színvonalas munkájáért köszönettel tartozom!
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 folyamatosan egyeztettem az élelmezésvezetővel. A
felmerülő problémákat megbeszéltük, megoldottuk közösen. A kapcsolattartás megfelelő, működik az információáramlás. Nyáron a táborok, rendezvények, esküvők nagymértékben megnövelték a feladatokat!
Arra törekedtem, hogy az intézmény dolgozói közül a munkaköri leírása alapján mindenki a
tőle elvárható legmagasabb színvonalú munkát végezze a 2018/2019-es 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 munkanapon egészségvédelem-lelki egészség témakörben 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 eredményes, bizalomra épülő. 2019. április 04.-én a védőnő segített az intézményünkkel ismerkedő szülők
délelőttjét megszervezni a szülők agitálásával. Ez a program a beíratást készítette elő. A
kötelező óvodáztatás alóli felmentések intézése alkalmával, valamint a statisztika pontosításakor is mindig összedolgoztunk.
Intézményünk három óvodai gyermekcsoporttal és egy bölcsődei gyermekcsoporttal működik. Összesen a 2018. októberi 1.-ei statisztika szerint 63 fő óvodás létszámmal kezdtük
meg a nevelési évet és 68 fő óvodás létszám volt 2019. májusra. A bölcsődében 12 fő gyermekkel kezdtük a 2018. októberi 1.-ei statisztika szerint és 13 fő gyermek volt 2019. májusra. Év közben a bölcsődében kiegyensúlyozott kissé növekvő, az óvodában a településünkre való költözések miatt folyamatosan növekvő volt a gyermeklétszámunk.
A bejáró gyermekek száma a következő volt a 2018. októberi 1.-ei statisztika szerint: 6
fő óvodás gyermek és 3 fő bölcsődés gyermek.
Térítés nélkül étkező gyermekek száma a 2018. októberi 1.-ei statisztika szerint: 60 fő
óvodás gyermek és 3 fő bölcsődés gyermek.
Térítési díjra kötelezett teljes áron étkező gyermekek száma 2018. októberi 1.-ei statisztika szerint a következő volt: 3 fő óvodás gyermek és 3 fő bölcsődés gyermek.
Sajátos Nevelési Igényű gyermekek száma a 2018. októberi 1.-ei statisztika szerint: 0
fő óvodás gyermek, 0 fő bölcsődés gyermek.
Nem magyar állampolgárságú gyermekek száma a 2018. októberi 1.-ei statisztika szerint:
0 fő gyermek.

Iskolaköteles korú gyermekek száma: 18 fő gyermek , ebből általános iskolai tanulmányait megkezdő gyermekek száma 2019. szeptember 1.-én összesen 12 fő gyermek.
Speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma a 2018. októberi 1.-ei statisztika szerint:
 SNI 0 fő óvodás gyermek, 0 fő bölcsődés gyermek
 BTM 5 fő óvodás gyermek, 0 fő bölcsődés gyermek
Hátrányos helyzetű: 0 fő bölcsődés és 2 fő óvodás gyermek
Halmozottan hátrányos helyzetű: 0 fő bölcsődés és 1 fő óvodás gyermek Veszélyeztetett gyermek 0 fő óvodás, 0 fő bölcsődés gyermek.
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Tartósan beteg gyermekek száma a 2018. októberi 1.-ei statisztika szerint : 1 fő óvodás
gyermek, 1 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 2018/2019. évre csoportlétszámok
létszám

létszám

létszám

2018.X.01.

2019.01.01.

2019.05.01.

Csipet- Csapat

19 fő

21 fő

22 fő

Ficánka

19 fő

20 fő

22 fő

Aprófalva

25 fő

24 fő

24 fő

72

75

75

létszám

létszám

létszám

2018.X.01.

2019.01.01.

2019.05.01.

12 fő

12 fő

13 fő

Csoport

Összesen
Csoport
Bölcsőde

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. 2019. 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.
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A nevelőtestülettel és szülői szervezettel egyeztetve tárgyi feltételeinket bővítettem
a szükség és igény felmérése alapján a 2018/2019-es 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 és a 2017/2018-as 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
kerülte kihelyezésre, 2018. márciusában pedig a bölcsőde játszóudvarára egy komplex
fajáték, egy rugós játék és egy homokozó fölé helyezett ülőpados szerkezet került telepítésre. 2019. márciusában folytattuk az udvari játékeszközök bővítését 1 új többüléses hinta került telepítésre költségvetési erőforrásból az óvodai játszóudvarra, amelyet
a gyerekek örömmel vettek birtokba.
Köszönjük az Önkormányzat támogatását és a Városgondnokság segítségét a telepítésben!
2019.-ben a régebben telepített rönk fajátékok felújítása halaszthatatlanná vált, mert
szükséges az udvari játékok szabványosíttatása. A játékeszközök a Városgondnokság
segítségével 2019. tavaszán el lettek távolítva az udvarról és a javítást követően őszre
ígérte a Városgondnokság visszahelyezni.
A négy gyermek homokozó friss homokkal lett feltöltve a tavaszi időszakban. Új seprűket, lapátokat, homokozó játékokat kaptak a gyerekek az udvarrendezéshez és az udvari
játékhoz. A csoportszobákba a felmért szükséges igények alapján kiegészítő eszközök,
kisebb játékeszközök valamint szekrények kerültek beszerzésre. A Ficánka csoportba
tároló szekrényt szereztünk be, az óvodai csoportokba fa szelektív hulladékgyűjtő lett
készíttetve. Az adminisztrációs munka megkönnyítéséhez egy nyomtató-fénymásoló került beszerzésre. A vízhálózatra egy nagyteljesítményű vízszűrő lett szereltetve a vízminőség javítása érdekében. Az udvari locsoláshoz a konyha előtti falon lévő csap javításra került. A fűtés korszerűsítése elhúzódott, így az utómunkálatok és javítások a
nevelési év során folyamatosan történtek és 2019. nyarán is folytatódtak Az óvodai részen az ajtók mázolása megtörtént, valamint a konyha részen a helyiségekben a falak
festése és egy új ajtó beépítése is kivitelezésre került.
2019. július elején az egész épületben az önkormányzat kezdeményezésére WIFI beszerelés történt pályázatból finanszírozva. 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
7
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udvarosunk rendszeresen le tudja vágni a füvet a bölcsődei és óvodai játszóudvarokon
mentesítve ezzel a Városgondnokságot.
Az óvoda parkolójában a kerítés mellé sok egynyári virágot kaptunk a Városgondnokságtól, amit ezúton is köszönünk! A nyári felújítási munkálatokhoz emberi segítséget kaptunk a bútorok kihordásához! A Városgondnokság egész éves munkáját köszönjük!

1.3. Gazdálkodás, költségvetés teljesültsége
A 2018/2019-es nevelési évre elfogadott költségvetés megfelelő keretet biztosított a
működéshez. Kiemelt szempont volt a megfontolt gazdálkodás. Nagy öröm számunkra,
hogy 7,6 millió forint megtakarításunk keletkezett az előző év elszámolásakor. Gazdálkodásunkat az elmúlt időszakban nagyfokú takarékosság, az előirányzatok megtartása
jellemzi. A betervezett kiadásokat figyelembe véve történtek a beszerzések. Szabó
Péter pénzügyi vezetővel és az óvodatitkárral együtt a pénzforgalmi kivonatot állandóan
figyelemmel kísérem és az elfogadott költségvetési kereten belül történik a teljesítés.
A pénzforgalmi adatokról a pénzügy tud részletes tájékoztatást adni, kimutatásai alapján iránymutatóak a költségvetési adatok. Szabó Péter együttműködését, munkáját szeretném kiemelni és köszönöm!

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. Elkészült a 2018.09. 01.- 2022. 08. 31.ig érvényes továbbképzési program, amelyet a Társulás 2018.12.15-én elfogadott. Szükség szerint átdolgozásra, létrehozásra kerültek a jogszabályi követelményeknek megfelelően. A 2018. 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. 2019. júniusában utóellenőrzés történt a hiányosságok pótlására vonatkozóan és ezt követően június 13.-án megkaptuk a működési külön engedélyt az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozataláról
az Agrárügyi főosztálytól. A főzőkonyhán ennek értelmében meleg-hideg ételre vonat-
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kozóan helyben, tálalókonyhán, házhoz szállítva és rendezvény keretében is engedélyezett a végső fogyasztónak.
A jogszabályváltozások miatt a dokumentumok figyelemmel kísérése kiemelt feladat
folyamatosan. 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 stressz oldáshoz 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 stressz oldó foglalkozást a dolgozóknak. A nevelési év során két alkalommal
minden dolgozó részt vett egy ilyen mozgásprogram foglalkozáson és nagyon tetszett
nekik. Nordic Walking foglalkozást is szerveztem amelyen szintén részt vett minden
dolgozó. Az ÁNTSZ munkatársai is relaxálással kapcsolatban hasznos foglalkozást mutattak be. Az Oktatási Hivatal szaktanácsadója és a Balatonalmádi Gyermekjóléti Szolgálatszakembere is tartott előadást nevelési nélküli munkanapon „Harag, konfliktuskezelés és kapcsolatépítés” témakörben.

A dajkák munkaköri leírásukban megfogalmazott feladatok ellátását végzik az óvodapedagógusokkal szorosan együttműködve. 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 a nevelési év során megújító továbbképzésen vett
részt Székesfehérváron, hogy ismereteit felfrissítse.

9

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

A tűzcsap, tűzoltókészülékek és a nyomáspróba valamint a nyomásmérés vizsgálata megtörtént 2 alkalommal, legutóbb 2019. július elején 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 többkomponenses víz vizsgálatot elvégeztettük a nevelési év során 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. 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 kiírás már 2020. évre 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,
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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, Óbíróné
Karácsony 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 újra három
alkalommal tartottak színvonalas foglalkozást az ÁNTSZ munkatársai az óvodai gyermekcsoportoknak.
A madárbarát kert kialakításának folytatása, a madáretetők felújítása megtörtént. Újabb
madáretetők kerültek kihelyezésre a csoportok elé. Komposztálót alakítottunk ki újrahasznosított koncepcióval raklapokból. A zöldségeskert kialakítására tavasszal sor került.
Változatos zöldségféléket, gyógynövényeket termeltünk (karalábé, paprika, paradicsom,
tökfélék, kapor, tárkony, bazsalikom, petrezselyem, mángold, tépősaláta 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! Az udvarosunk Monostory Gyula keze munkáját dicséri a rendezett udvar, ápolt kert!
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, a Városgondnokság munkájának az eredménye, de a gyerekek is szívesen besegítenek a kertgondozásba, locsolásba.
A szülők nagymértékben segítik a kertszépítést, gyakran kapunk virágpalántákat és facsemetéket, cserjéket ültetni.
Gyermekvédelmi feladatok ellátása Andrejkáné Dalman Szilvia gyermekvédelmi felelős
irányításával eredményes volt. Az óvodapedagógusok, szülők jelzéseit folyamatosan figyelemmel kíséri, a családokkal együttműködik. 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 rend11
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szeres és jól működő volt. Az értekezleteken, esetmegbeszéléseken mindig részt vett.
Esélyegyenlőség, a különleges figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése szakemberek segítségével megoldott volt.
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 20 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. 2019. április 16-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. /részletes elemzés a
gyógytestnevelés beszámolóban található a mellékletben/
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
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foglalkozott. A gyerekek fejlesztése színvonalas és eredményes volt a nevelési évben.
/részletes elemzés a szenzoros beszámolóban található a mellékletben/
Néptánc foglalkozások szerveződtek a nagycsoportos korú gyermekek számára Vargáné
Dobó Katalin óvodapedagógus vezetésével nagycsoportos korú gyermek számára a nevelési
évben, a városi valamint a néphagyományőrző óvodai rendezvényeken szerepeltek.
A városi, óvodai rendezvényeken pl.: Mihály –napi vásáron, óvodai szüreten, Márton napon, Luca –napon, komáláskor színvonalas műsort mutattak be. Programjainkat szépen
színesítették a néptánc bemutatók. /részletes elemzés a néptánc beszámolóban található a mellékletben/
A fejlesztőpedagógiai, a logopédiai foglalkozások 2018. 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.
Czél Emese gyógypedagógiai tanár 2019. januártól a Balatonalmádi Szakszolgálat biztosításával mindenki megelégedésére dolgozik lelkiismeretesen. /részletes elemzés a
szakemberek beszámolóiban található a mellékletben/
Vezetői pályázatomban megfogalmazott nevelőtestületi és szülői igényfelmérés alapján
rendszeresen foglalkozásokat tartott a költségvetésünkben betervezett finanszírozással Kárpáti Ágnes gyermek szakpszichológus kiemelkedő eredményességgel 2018/2019es nevelési évben. /részletes elemzés a szakpszichológus beszámolójában található a
mellékletben/
A hittan foglalkozások 2018. 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.
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Rendkívüli esemény, kórházi benntartózkodást igénylő gyermekbaleset nem történt a
nevelési év során. 1 fő gyermeket kellett egy alkalommal kórházba vinni, de zúzódást
állapítottak meg és hazaengedték a vizsgálatot követően. 1 fő dolgozót ért munkahelyi
baleset figyelmetlenségből, amely az udvaron történt 2019. júniusában.(1 gyermek labdával megrúgta véletlenül a dolgozó lábát, amelynek következtében elesett és részleges
bokaszalag szakadása lett.)
Szülői értekezletet négy alkalommal tartottunk, valamint Szülői Szervezeti értekezletet egy alkalommal. Gordon tréninget szerveztem 8 alkalommal a szülők számára térítésmentesen Európai Uniós pályázat keretében a szülők számára a Balatonalmádi Gyermekjóléti Szolgálat szakemberének a közreműködésével. Nagyon elégedettek voltak a
résztvevő szülők.
Fejlesztő szakemberek Csite Kata logopédus, Dr. Meláth Viola gyermekorvos, Óbíróné
Karácsony Ágnes tartottak értékes és színvonalas tájékoztatókat és előadásokat szülői
értekezleteken. Fogadóórákat biztosítottunk a szülők számára igény szerint, ahol a
szakemberekkel tudtak a szülők egyeztetni.
A Szülői Szervezet nagy segítséget nyújtott a nevelési év során a programjaink támogatásához, külön köszönjük a nevelési év során Tóth Renczes Katalin elnök, valamint a
tagok munkáját. Jótékonysági Katalin bált szerveztek a gyerekek javára, nagycsoportosok kirándulásához hozzájárultak a belépők finanszírozásával a játszóházba a
virágosítási akciónkhoz szintén hozzájárultak, Kippkopp játszódélutánunkat szakmai
anyag biztosításával segítették, valamint évzárón a nagycsoportosok tormazsákot kaptak
tőlük. A pedagógiai munkát a dolgozóknak virággal köszönték meg évzárón!
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 30 kreditpontos továbbképzésen vett részt
1 fő kisgyermeknevelő, valamint a szakmai vezető ugyanígy egy alapfokú vezetőképzőn. 1
fő bölcsődei dajka intenzív képzésen vett részt a törvényi előírásoknak megfelelően. A
munkavédelmi felelős megújító képzésen vett részt.
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Az intézményvezető-helyettes vezetőképzőn vett részt pályázatból finanszírozva az
első évet térítésmentesen végezte, a második évet pedig költségvetésből részben finanszírozva tanulmányi szerződés alapján.
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 és megnyertük. 1 fő óvodapedagógus kolléganő
szerkeszti, gondozza, tölti fel folyamatosan a honlapot.
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.
Beneveztünk a „Legszebb kertek” pályázatba, amelynek az eredménye nyertes lett és
így a legszebb kertek oklevelet kaptuk meg az Agrárminisztériumtól. Az EMMI részéről
„Magyarból Jeles” exkluzív CD/DVD/KISKÖNYV kiadványt kaptuk.
Számítógép alapegységre pályáztunk, amelyet megnyertünk és kaptunk 1 darab felújított gépet. A Megyei Rendőrkapitányság „Ovi-Zsaru” óvodai bűnmegelőzési programot
hirdetett meg pályázat keretében. Intézményünk 1 fő óvodapedagógus részvételével
elvégezte a prevenciós program tanfolyamát. Először rendőr tartott a gyerekeknek foglalkozásokat, de 2019. októbertől a nevelési év során 1 fő óvodapedagógus tartja szakképzetten a prevenciós programot bővítve ezzel innovációs programjainkat.
Az intézményvezetői pályázatban megfogalmazott szakmai nap szervezése minden nevelési évben megvalósult 2016.-os évtől. 2019. április 16.-án bölcsődei nevelés témakörben tartottuk nagy sikerrel a szakma széleskörű bevonásával. Füstös Edit szakmai vezető vállalta az idén a bemutatkozást. Köszönettel tartozom Editnek a prezentációs előadásért 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 folyamatosan célellenőrzés keretében
ellenőriztem.

Magasszínvonalú pedagógiai felkészültséget tapasztaltam. Képeket és

videófelvételeket is készítettem egy-egy látogatás alkalmával. A nevelési év során a pe15
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dagógiai munkáról is folyamatosan fényképeket készítettünk és a Balatonkenese Hírlapba cikkeket írtunk szinte minden hónapban az eredményeinkről. Az évszakfelelősök,
szakemberek, óvodapedagógusok és a fejlesztésekkel foglalkozó szakemberek beszámolóiban részletes betekintés kapható az intézményi tevékenységekről, aktuális helyzetképről és az elért eredményekről.

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.

2018. szeptember 1. - november 31.-ig tartó időszak
A beszoktatási, gondozási, nevelési feladataink mellett nagyon sok program, ünnep, jeles
nap színesítette őszi napjainkat. 2018. augusztus 31.-én a hagyományokhoz híven fogadtuk az új óvodásainkat. Szeptember 03.-án ismét megnyitotta kapuit az óvoda. A gyerekek élményekkel gazdagon, nagy örömmel érkeztek meg újra második otthonukba.
Zökkenőmentesen sikerült a 2018/2019-es évet elindítani. A tanév eleji szülői értekezleten szép számmal jelentek meg a szülők 90 %-os részvételi aránnyal, tájékozódhattak az
intézményünk működésével kapcsolatban minden fontos kérdésben valamint a nevelési évben tervezett programjainkról. A gyermekekkel év közben foglalkozó szakembereket is
16
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meghívtam és tájékoztatást adtak a fejlesztésekről, foglalkozásokról. Részt vett a szülői
értekezleten a gyermekorvos és a védőnő és ők is tájékoztatást adtak a szülőknek. A Pedagógiai Programban és a munkatervünkben megfogalmazott elvárásoknak megfelelően
magas színvonalon szerveztük az évszak programjainkat.
A fejlesztőpedagógia, a gyógytestnevelés a logopédia, szenzoros integrált terápia, néptánc és a hittan foglalkozások 2018. 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 a Ficánka csoport volt Vargáné Dobó Katalin és Mürkli Anikó 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. Szeptember 13-án Vastag
Éva kerámikus művésszel elkezdődött a készülődés a Mihály-napi vásárra, a nagycsoportosok agyagból készíthettek szép portékákat, Beni óvó néni segítségével 20-án mint
minden évben tűzriadó próbát tartottunk, melynek célja, hogy minden csoport a lehető
legrövidebb idő alatt elhagyja az épületet. 21-én a Takarítási Világnap alkalmával udvart
rendeztünk, kisházakat takarítottunk /természetóvó jeles nap az óvodában/. Közben
szép, ízléses őszi dekorációk készültek a csoportszobákba, folyosóra, faliújságokra. Folyamatosan gyűjtöttük a vadgesztenyét a vásárra is és a szülők segítségével leadásra,
melynek árát a csoportok kapták meg. 28-án tartottuk az első kiemelt néphagyomány,
népszokásőrző jeles napunkat a Mihály-napi vásárt, fizetőeszközünk a gesztenyepénz.
Minden gyermek azokat a portékákat vehette meg amelyek neki legjobban tetszettek.
Köszönjük a szülők segítségét! Nagycsoportosaink vásári műsort mutattak be. 29-én
részt vettek a városi Mihály-napi Sokadalom rendezvényen Anikó és Zsófi óvó néni vezetésével néptáncos műsorral. Szüretet rendeztünk intézményünkben is, ahol felvonultunk, préseltünk, Vargáné Dobó Katalin vezetésével néptáncoltunk a gyerekekkel. A szülők szőlőt hoztak ehhez a gyerekek számára. Október 04-én az Állatok Világnapja
/természet óvó jeles nap/ alkalmával témahét keretén belül feldolgoztuk a témát, sokat
beszélgettünk az állatokról, képeket, könyveket nézegettünk, rajzoltunk, festettünk,
gyurmáztunk. Egy kislány családja meglepetésül elhozta papagájukat is. Köszönjük! Ezen
a napon a Zöld Óvoda program keretén belül Sali Éva turisztikai vezető irányításával
erdei állatok címmel játékos foglalkozás volt a nagycsoportosoknak. Október 04-én vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés történt intézményünkben. Az Aprófalva csoport szülőkkel kirándulást tett Balatonfüredre a Koloska völgyi vadasparkba. 05-én nagycsoportosaink műsorral köszöntötték az időseket a Sportcsarnokban Anikó és Zsófi óvó néni irányításával. Ugyancsak időseknek adtak rövid műsort a Családsegítő meghívására 09-én.
15-étől gyűjtöttük a már hagyományos „Ősz-kincsei” kiállításhoz a terméseket, terményeket a szülők segítségével, valamint színesítettük a szüret eszközeivel/ daráló, prés,
puttony, hébér, hordó, demizsonok/ illetve régi használati tárgyakkal. Köszönjük a Keresztes családnak, Juhász Hajninak Csetényi Györgynek és a szülőknek. Névadónk Kipp17
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kopp születésnapját is ünnepeltük ezen a héten, hiszen 19 éve vettük fel a Kippkopp nevet. Ez alkalomból 16-án kézműves játszóházat szerveztünk szülőkkel, sokan éltek a lehetőséggel. 17-én délelőtt meseelőadást nézhettünk meg a Mesetarisznya előadásában,
majd 18-án a székesfehérvári Kákics népi együttes tartott nagysikerű táncházat. November 09-én Márton-napi néptáncos műsort mutattunk be, előzőleg témahét keretében
dolgozták fel a csoportok a témát. / harmadik néphagyomány, népszokásőrző jeles nap/
Gyönyörű libás alkotások kerültek ki a faliújságokra, verseket, énekes játékokat tanultunk.10-én a NABE meghívására Márton-napi műsorukat mutatták be a nagyok Kati és
Anikó óvó nénik vezetésével a Kultúra Házában. A következő héten szerveztük a már
ugyancsak hagyományos Egészséghetet. Hétfőn a mozgás napja: Betti néni zenés tornát
tartott mindenkinek, kedden minden csoport ellátogatott Meláth Viola gyermekorvoshoz, szerdán a Ficánka és Csipet-csapat Gyürüs Ervin fogorvosi rendelőjébe, az Aprófalva csoportba pedig Thury Vivien tett látogatást, mivel gyermekei oda járnak. Csütörtökön kóstolónapot szerveztünk, megvendégeltük egymást. A Csipet-csapat gyümölcssalátát, Aprófalva zöldségféléket mártogatósokkal, a Ficánka pedig magvakat, aszalt gyümölcsöket, mézet kínált. A küngösi Szent Kinga Éléstára felajánlása pedig, hogy megízlelhettük az általuk készített termékeket, szörpöket, lekvárokat. Köszönjük Makainé
Ancsának! 19-én az ÁNTSZ prevenciós program keretében egészségmegőrző foglalkozást tartott fogápolás témában. 24-én a Szülői Szervezet Tóth-Renczes Kata irányításával Katalin bált szervezett, melynek bevételét az óvodás gyermekek számára kívánják
fordítani. 30-án ősz-búcsúztató délelőtt során bábelőadást mutattak be az óvó nénik, a
gyerekek őszi versekkel, dalokkal búcsúztatták az évszakot. A Ficánka csoport pedig
átadta a stafétát az Aprófalva csoportnak, a tél évszakfelelősének.

2018. december 1.- 2019. február 28.-ig tartó időszak
December elejével az Aprófalva csoport lett az ovi évszakfelelőse. A csoportszobákat,
folyosót, faliújságokat az évszaknak megfelelően díszítettük. December 3-án történt
az első adventi gyertyagyújtásunk. Minden kisgyerek nagy örömmel várta a „rendhagyó”
Mikulást - köszönettel tartozunk Jurics Tamás jegyző úrnak a Mikulás szerepért a segédeivel - és nagyon örültek az ajándékcsomagoknak, amit ezúton is köszönünk a Közművelődési Intézménynek! Tábortűz mellett tartottuk a rendezvényünket a vendégeket és
a szülőket is vendégül látva teával és a gyerekekkel közösen sütött teasüteménnyel.
December 10-én meggyújtottuk koszorúnk második gyertyáját is. December 13-án hagyományőrző jeles napunk keretében minden csoportban „Lucáztunk”, majd 14-én az
Idősek Klubjában a Területi Szociális Szolgáltatónál is. Köszönjük a meghívást és a szíves vendéglátást! December 17-én Mürkli Anikó óvodapedagógus mondott mesét a har18
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madik gyertya meggyújtásakor. December 20-án a Nyugdíjas Klub felkérésére karácsonyi műsorral szerepeltünk az óvoda éttermében. Minden kis lelkes szereplő kedves ajándékkal térhetett haza. December 20-án került sor a negyedik adventi gyertya meggyújtásával az óvodai karácsonyi ünnepségre. A gyerekek nagy örömére sok szép ajándék került a fa alá a csoportok 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 21-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 17-én sportnapot tartottunk Galambos Lászlóné gyógytestnevelő szervezésével. A gyerekek sorversenyen mérték össze az erejüket. A közösségi kohézióépítésben nagy szerepet töltött be a program. Január 22-én nevelés nélküli munkanapon
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 22-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 közepén 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 egész tél folyamán nem feledkeztünk meg a nálunk telelő madarak etetéséről sem.
Nagy örömünkre rengeteg volt a visszatérő vendégünk. Február 28-án az óvodapedagógusok bábelőadásával búcsúztattuk el a telet és adtuk át a „stafétát” a Csipet-Csapat
csoportnak, akik a tavaszi évszak felelősei voltak.
A Pedagógiai Programunk és a csoporttervek alapján sokat tartózkodtak a gyerekek a
szabadban ebben az évszakban is.
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2019. március 1. - június 30.-ig tartó időszak
Tavasz a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében
A tevékeny tél után nem kevésbé mozgalmasan telt a tavaszunk is. A tavaszi évszak felelőse idén a Csipet Csapat csoport volt. Az óvodai programok lebonyolítása, a
szereplések a mi feladataink voltak.
Március 1- én, nevelés nélküli munkanap keretében
munkaközösségünk csapatépítésen feltöltődött, hogy újult
erővel kezdhessük, vághassunk neki a ránk váró három hónap eseményekkel teli időszakát kezdjük.
12-én két csoportban párhuzamosan ÁNTSZ–foglalkozáson
vettek részt a gyerekek „szelektív” témakörben. Zöld
Óvodaként arra törekszünk, hogy

a hozzánk járó gyerekek környezetvédelmi

témákban tájékozottak és kompetensek legyenek. Ennek eredményét tükrözi, hogy a
foglalkozáson valamennyien nagyon ügyesen teljesítettek.
14- én a Nemzeti ünnep tiszteletére közösen felsétált az egész óvoda a Kossuth-szoborhoz, ahol a
másnapra szánt ünnepi műsorunkat mutattuk be a
többieknek. Minden csoport gyönyörű trikolor díszekkel, virágokkal készült az ünnep tiszteletére: a
gyerekek le is tűzhették a szobor körüli virágok
közé.
Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának városi megemlékezésén csoportunk szerepelt. Műsorunkon több kiscsoportosunk is bátran színpadra állt. Nagyon ügyesek voltak. Március 22., a Víz Világnapja- természetóvó jeles napunk. A 22-i hét folyamán csoportokon belül dolgoztuk fel a témakört környezetvédelmi,
élettani vonatkozásban. Vízzel kapcsolatos dalokat, verseket, meséket, vizes játékokat
vontunk be, a csoportok vízmintát gyűjtöttek a Balatonból, a Bakó- patakból, kerti tavunkból, pocsolyából is. A Ficánka csoport egy szép terepasztalt is készített a jeles nap
tiszteletére a homok-víz asztalukon. Az év víz világnapi jelmondata – „Tiszta vizet mindenkinek!” – jegyében pénteken érkezéskor a gyerekek vízzel kínálták társaikat és a
felnőtteket.
Április 4-én délelőtt ismerkedő délelőttöt tartottunk a leendő bölcsődéseknek, óvodásoknak és szüleiknek, ahol bejárhatták az intézményt, illetve bővebb tájékoztatást kaptak mindennapjainkról, valamint a soron következő beíratásról. A hónap első felében
20
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óvodánk helyszínt biztosított fényképezkedésre, sok szép anyák napjára szánt kép készült a gyerekekről, amellett megtörtént a csoportok fotózása, illetve az iskolába menő
nagycsoportosok tablóra szánt képének elkészítése is. 8-án kiszebábot égettünk, közös
zajongással, énekléssel, versekkel elűztük a telet. Április 9-én délután húsvéti barkácsoló délutánt szerveztünk, ahova hívtuk és vártuk a gyerekeket szüleikkel. Sok színes nyulacska, pillangó, papírtojás készült aznap az óvónénik,
gondozó nénik ötletei alapján. 15-én és 16-án történt az
óvodai és bölcsődei beíratás. Nagy örömünkre szolgál,
hogy szeptembertől az elmenő nagycsoportosaink helyét
maradéktalanul sikerült feltöltenünk. Április 16-án a Föld
Napja alkalmából lezajlott hagyományos „Egy gyerek- egy
palánta” programunk, aminek köszönhetően virágoskertünk
meseszép pompát öltött. Ezúton is nagyon köszönjük a Szülői szervezet közreműködését
a programban. Április 17-én megjött a Nyuszi az óvodába. A tojásvadászat lenyűgözte a
gyerekeket. Az óvodások és a bölcsisek fészket készítettek, abba vártuk a nyuszi
ajándékát, a másik két csoport viszont komoly küzdelmek,
keresgélések árán lelte meg az elrejtett ajándékokat- ki az
óvodaudvaron, ki a télikertben. Április 18-án Szakmai Napot
szerveztünk, immár hagyományosan, negyedik alkalommal. A
Szakmai Nap keretében a bölcsődéé volt a hangsúly. Előadást tartott Füstös Edit, Edit néni, bölcsődénk kisgyermeknevelője, szakmai vezetője, illetve Barbainé Bérzci Klára, a Módszertani Bölcsőde vezetője. A tartalmas délelőtt
folyamán Edit bemutatta bölcsődénket, szakmai programját, majd a meghívott intézmények képviselőivel szakmai
eszmecsere, tapasztalatcsere és kötetlen beszélgetés
folyt. Április 26-án délelőtt Vargáné Dobó Katalin,
Kati néni, munkaközösség vezető irányításával néptáncos

nagycso-

portosaink bemutatták az év
során szerzett
ismereteiket,
kedvelt

táncokat

a

hagyományos

mátkálás lefolytatása során.
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Április utolsó napján májusfát állítottunk. Zöld Óvodaként viszont nem egy kivágott fát,
hanem óvodaudvarunk egyik ékét díszítettük fel szalagokkal. Május első hetében lezajlottak a csoportokban az anyák napi ünnepségek. Az Édesanyák és Nagymamák nagy szeretettel fogadták a gyerekek színvonalas műsorait. Május 3-án, a közelgő Flórián nap
alkalmából meghívásunknak eleget téve, látogatást tettek nálunk a tűzoltók. Bemutatták
eszközeiket, a gyerekek felmehettek a tűzoltóautóba is. Nagyon jól éreztük magunkat.
Május 8-án az Ovizsaru program keretében a Balatonalmádi Rendőrkapitányság egy képviselője látogatott el elsőként a Csipet Csapat csoportba, majd a hónap következő szakaszban a Ficánka és Aprófalva csoportba is.
Nagyon színes, hatékony előadást kaptunk, amit
a gyerekek mindvégig figyelemmel, érdeklődve
követtek. Május 9-én a Területi Szociális Szolgáltató meghívására csoportunk 10 képviselője
anyák napi műsorral kedveskedett az Idősek
Klubja kedves Nagymamáinak. 10-én megszerveztük hagyományos madarak és fák napi akadályversenyünket, melyen játékos versengés keretében a gyerekek a hét folyamán szerzett ismereteiket természetóvó jeles napunk kapcsán kamatoztathatták. Hatalmas meglepetésünkre mindhárom óvodai csoport éppen ugyanannyi pontot gyűjtött össze, így
megosztott első helyezésben minden csoport (s a bölcsisek is) egy-egy szép új könyvvel
gazdagodott. Május 25-én, szombaton délelőtt elbúcsúztattuk nagycsoportosainkat.
Ballagási ünnepségünkön óvodánk névadójáról, Marék Veronika Kippkoppjáról szóló mesét
adtak elő a gyerekek. A meséhez illően a gyerekek kippkopp-pólóban búcsúztatták el
óvodai éveiket. Május 31-én délelőtt a Szülői Szervezet közreműködésével lezajlott a
Gyermeknap. Az egész napos móka, rosszalkodás rá is fért már az elfáradt lurkókra. A
tevékeny tavasz lezárásaként ezt meg is érdemelték. bohóc műsor, jégkrém, Szabados
Melinda meseíró és rendőrségi bemutató színesítette a napot! Június első hetében a
Szülői Munkaközösség ajándék kirándulást szervezett az óvodával közösen az iskolába
menő nagyoknak, ahol a játszóházban megannyi jókedv, játék és nevetés várta őket.
Összességében valóban jól elfáradtunk, sok munka, sok tervezés és szervezés van mögöttünk, de megérte. A sok színes program, rengeteg teendő olyan sok szépet adott
mindannyiunknak: látni a gyerekeket jókedvben, tevékenyen mindent megért. Köszönettel tartozunk fenntartónknak, hisz június közepén Tömör István polgármester úr pedagógusnapi rendezvényen látott vendégül minden dolgozót és Szabó Gergő polgármester
úr ajándékcsomaggal lepett meg bennünket!
22

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

Az óvodai honlapunk a nevelési év során szépen kialakult, folyamatosan küldünk képeket
és bővítjük a profilunkat. Köszönöm Ujfalusi Hujber Zsófia és Peresztegi Virág munkáját!
A nevelési év során végzős óvodapedagógusi gyakornokot fogadtunk az Aprófalva csoportba és OKJ-s képzésben részt vevő gyakornokot fogadtunk a bölcsődében.

Pedagógiai fejlesztések elemzése, hatósági ellenőrzések:
A fejlesztő, logopédiai, szenzoros integrált terápia, valamint a pszichológiai 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 foglalkozásokon kiscsoportos formában 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 Fit-Ball 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 szenzoros foglalkozások Tóth Gézáné színvonalas és eredményes szervezésében heti
rendszerességgel történtek.
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A Balatonalmádi Nevelési Tanácsadóval való kapcsolattartásunk folyamatos. A beiskolázás zavartalan lebonyolítása érdekében a szakvélemények elkészültek a kora tavaszi
időszakban.
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 gyermeket 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 elvárás rendszer feltételeihez alkalmazkodás a belső minőségi értékelési csoport közös megfogalmazása alapján. A folyamatos tanfelügyeleti ellenőrzésekhez ennek az alapdokumentumnak kiemelt a jelentősége,
hisz a pedagógus elvárás rendszer 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.
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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
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. október 03.-án Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc Biztonsági
hatósági ellenőrzés volt kiválóan megfelelt minősítéssel
2019. április 10.-én a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal részéről hatósági ellenőrzés volt. Egy fő közeg-járványügyi szakügyintéző
végezte az ellenőrzést és az eredmény megfelelő volt, mindent rendben talált.
2019. április 11.-én Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály részéről a gyermekek napközbeni ellátását nyújtó engedélyes hatósági ellenőrzés volt. Az eredmény dicséretes volt, mindent rendben talált.
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 részt vett értekezleten a nevelési év során.
2019. április 18-án tartottuk a Bölcsődék Napját. Április 18.-án szakmai napot tartottunk intézményünkben, melynek témája a Bölcsődék Napjához kapcsolódott.
1852-ben április 21-én nyitotta meg kapuit hazánk első bölcsődéje Budapesten. Ezért ez
a nap a Bölcsődék Napja hazánkban, amelyet 2010 óta államilag elismert ünnep, amelyet
miniszteri rendelet szabályoz. A jeles nap 2013 óta nevelés-gondozás nélküli munkanap
Magyarországon.
Balatonkenesén a bölcsődei ellátás 15 éves múltra tekint vissza. Igyekeztünk bemutatni
meghívott vendégeinknek, akik maguk is bölcsődei szakemberek. Veszprém és Fejér megyéből érkeztek intézményvezetők, kisgyermeknevelők, valamint Barbainé Bérci Klára
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VMJV Egyesített Bölcsődéje, mint Módszertani Bölcsőde intézményvezetője. Bölcsődénk helyi sajátosságának tekintjük, hogy a többcélú intézmény részeként számos kedvező hatást, a gyermekek és a szülők számára is élményekkel teli bölcsődés évet biztosíthatunk. A helyi óvodai programunk alapja a néphagyományőrzés. Az év folyamán sok
program és rendezvény részesei is lehetnek bölcsődéseink. Ezek a programok az óvodapedagógusok, óvodai csoportok által évszakonkénti felosztásban szerveződnek. Egy-egy
évszak lezárásaként mese vagy bábelőadáson vehetünk részt. Ezeket az eseményeket
képekkel illusztráltam. A „többcélúság” előnye még...és ez a sokéves tapasztalatunk,
hogy a gyermekek számára könnyebb a bölcsőde-óvoda átmenet. Részben azért, mert a
gyermek már bölcsődés korában megismerheti óvónőjét, részben, mert a gyermek kellő
„helyismerettel” rendelkezik. A gyermek további fejlődését a kisgyermeknevelő is követheti, bátoríthatjuk, segíthetjük őt.
A szakmai vezető prezentációja után a vendégek megtekintették az intézményt
Galambosné, Betti vezetésével.

A szakmai nap utolsó napirendi pontjaként Barbainé

Bérci Klára, a bölcsődéket érintő törvényi és módszertani változásokról tájékoztatta a
jelenlévőket. Elismerően szólt bölcsődénkről, kiemelve az ott dolgozók összhangját,
szakmai munkáját.
Öröm számomra, hogy a szakmai nap alkalmával szélesebb körben, bölcsődei szakembereknek mutatkozhattunk be.
Köszönöm a bölcsődei dolgozók mindennapi lelkiismeretes munkáját!

Óvodapedagógusi minősítések 2018/2019-es nevelési évben
A minősítésre sikerült a következő időpontban jelentkeztetni hivatalosan a kolléganőt:
Mürkli Anikó óvodapedagógus Pedagógus II. minősítés 2018. március 23. A portfólió feltöltése megtörtént 2018. novemberben.
A minősítés 2019. október 10,.én lesz.

Tanfelügyeleti ellenőrzések a 2018/2019-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 került sor rájuk.
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Szakmai ellenőrzések a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében
A Kippkopp Óvoda és Bölcsődében az elmúlt időszakban megmérettetést és kihívást jelentő pedagógiai szakmai ellenőrzésekre került sor.
A 2018. október 04-én intézményvezetői ellenőrzés célja a következő volt: a
20/2012.(VIII.30) EMMI rendelet szerint „az intézményvezető pedagógiai és
vezetői készségeinek ellenőrzése, az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képes elért eredményei alapján”
Az ellenőrzés során az alábbi területeket vizsgálta 2 fő szakértő tanfelügyelő és
az ellenőrzést követően kiemelkedő eredményeket állapítottak meg az alábbi
részterületekre vonatkozóan:
1.) A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
2.) A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
3.) Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
4.) Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
5.) Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
A vizsgálat módszere dokumentumelemzés és interjúk felvétele volt.
A dokumentumelemzés kiterjedt az intézményi önértékelés vezetőre vonatkozó
kérdőíves felmérések eredményeire (önértékelés-, szülői- és a nevelőtestületi
kérdőívekre, a vezetői pályázatra, a Pedagógiai Programra, az egymást követő
két nevelési év munkatervére és a hozzájuk kapcsolódó beszámolókra, valamint a
Szervezeti Működési Szabályzatra.
A tanfelügyelők előzetes felkészülése során felmerült, kiegészítésre szoruló információkra vonatkozó kérdéseket tartalmazó interjúk felvételére a helyszíni
ellenőrzés során került

sor a tanfelügyeleti kézikönyvben található kérdések

alapján Tömör István polgármester úrral, Galambos Lászlóné ellenőrzött intézményvezetővel és Andrejkáné Dalman Szilviával a vezetőtárssal. A helyszíni
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ellenőrzés időtartama egy nap volt. Célja volt, hogy a szakértők az előzetes felkészülés során a dokumentumelemzés alapján szerzett információikat pontosítsák, kiegészítsék, és annak valóságtartalmáról meggyőződjenek. Az ellenőrzés a
jegyzőkönyvek kitöltésével és fejlesztési tervek elkészítésével zárult.
2018. december 13-án átfogó 5 évre kiterjedő intézményi tanfelügyeleti
eljárásra került sor. Az eljárásban 3 fő szakértő tanfelügyelő vett részt. Az
ellenőrzés célja volt, hogy iránymutatást adjon az intézmény pedagógiaiszakmai munkájának fejlesztéséhez annak feltárása által, hogy a köznevelési
intézmény hogyan valósította meg a pedagógiai programjában és a munkatervében, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 150. § (3) bekezdése szerinti intézkedési tervben foglaltakat.
Az intézmény ellenőrzés során a vezető tanfelügyelethez hasonlóan kiemelkedő eredményeket állapítottak meg az alábbi területekre kiterjedően:
a) pedagógiai folyamatok,
b) személyiség- és közösségfejlesztés,
c) az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények,
d) belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció,
e) az intézmény külső kapcsolatai,
f) a pedagógiai működés feltételei, valamint
g) az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés.
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Az ellenőrzés szakaszai:
I.

Előzetes felkészülés
1)

a)

Dokumentumelemzés

Az előző intézmény ellenőrzés és az intézményi önértékelés adott intéz-

ményre vonatkozó intézkedési tervek
b)

Az intézményi önértékelés intézményre vonatkozó kérdőíves felmérésé-

nek eredménye, amelyekbe a szakértők kérésére a tanfelügyeleti látogatás napján az intézményvezető köteles volt biztosítani a betekintést.
→ Szülői kérdőív
→ Nevelőtestületi kérdőív
c)

Pedagógiai program

d)

SZMSZ

e)

Egymást követő

2 tanév munkatervei és

az éves beszámolók a

munka-

közösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt
f)

Továbbképzési program – beiskolázási terv

g)

Mérési eredmények adatai, elemzése öt tanévre visszamenőleg

h)

A pedagógusellenőrzés eredményeinek összegzése
II.

Helyszíni ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzés célja volt, hogy a szakértők az előzetes felkészülés során a dokumentumelemzés alapján szerzett információikat pontosítsák, kiegészítsék, és annak valóságtartalmáról meggyőződjenek; az intézményben folyó
nevelő-oktató munkáról új információkat szerezzenek.
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A helyszíni ellenőrzéshez a következő dokumentumokat szükséges volt előkészíteni:
-

munkatervek, munkaközösségi tervek (belső ellenőrzési terv)

-

beszámolók

-

mérési és egyéb eredmények elemzése, intézkedési tervek

-

vezetői pályázat

-

pedagógus tervezési dokumentumok

-

vezetői önértékelés jegyzőkönyve

-

előző vezetői tanfelügyelet fejlesztési tervei

-

intézményi önértékelés intézkedési terve

-

önértékelési program, éves önértékelési terv

-

csoportnaplók

1)

Interjúkat készítettek

a)

vezetővel

b)

csoportos interjú az intézmény óvodapedagógusaival

c)

csoportos interjú a szülők képviselőivel - csoportonként minimum 2 szülő

2)

Bejárás- pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése fo-

lyamatos megfigyeléssel
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Az intézményi ellenőrzést követően intézkedési terveket dolgoztam ki a nevelőtestület egyetértésével innovációra, kompetenciákra alapuló tervezésre, pedagógiai munka feltételeinek javítására, képzéseken való részvételre vonatkozóan.
Ennek a megvalósulását folyamatosan ellenőrzik az Oktatási Hivatal részéről.
Ilyen átfogó ellenőrzésre 5 év múlva kerül sor a törvényi szabályozás értelmében.
Örömmel tölt el, hogy mindkettő ellenőrzés alkalmával kiemelték a szakértők a
dolgozók pozitív identitását, az óvodapedagógusok színvonalas pedagógiai munkáját, a dajka nénik lelkiismeretes segítő együttműködését. Kiemelkedően magas
százalékarányos eredményekkel zárult az óvodapedagógusok önértékelése:

Az óvodapedagógus önértékelés eredményeinek összegzése
Milyen átlagos eredménnyel zárultak az értékelések az egyes területeken?
Kérdőívek eredményeinek összegzése
Értékelt pedagógusok száma: 4 fő

Véleményt tükröző értékek:

Szülői kérdőívek alapján

100 % - (5) 1 fő (gyógytestn.)

(gyógytestnevelő és intézményvezető szülői értékelése
megtörtént,
2 fő óvodapedagógus munkájának értékelésében a
szülői közösség nyilatkozott, hogy nem kíván részt
venni)

100% - (5) 1 fő (gyógytestn.)
97,3%- (5) 1 fő (int.vez.)
100% (5) 1 fő (int.vez.)
100%- (5) 1 fő (int.vez.)
100%- (5) 1 fő (int.vez.)
92,1% (5) 1 fő (int.vez.)

Önértékelő kérdőívek alapján

100 % (5) 1 fő (gyógytestn.)
92,5 % (5) 1 fő (int.vez.)
100% (5) 1 fő (Andrejkáné D.Sz)
96,6 % (5) 1 fő (Ujfalusi-H.Zs.)
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Munkatársi kérdőív alapján

94,4% (5) 1 fő (gyógytestn.)
100% (5) 1 fő (gyógytestn.)
100% (5) 1 fő (int.vez.)
96,6 % (5) 2 fő (int.vez.)
91,6% (5) 1 fő (Ujfalusi-H.Zs.)
100% (5) 1 fő (Andrejkáné D.Sz.)

Az óvodapedagógus - önértékelés eredményeinek összegzése
1. Milyen átlagos eredménnyel zárultak az értékelések az egyes területeken?

Kérdőívek eredményeinek összegzése
Értékelt pedagógusok száma: 3 fő

Véleményt tükröző értékek:

Szülői kérdőívek alapján

100 % - (5) 1 fő
97 % (5) – 1 fő

Önértékelő kérdőívek alapján

98 % - (5) 1 fő
94 % (5) 1 fő

Munkatársai kérdőív alapján

100 % (5) 2 fő
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Mind a vezetői, mind az intézményi ellenőrzés dicsérettel zárult, ami az intézmény dolgozóinak összedolgozását, kooperatív szervezeti együttműködését és
színvonalas munkáját, a mindennapokban való helytállását dicséri!
Köszönetemet fejezem ki Fenntartónknak, Balatonkenese–Küngös Község Intézményfenntartó Társulásnak a működés színvonalas biztosításáért, Tömör István
polgármester úrnak az ellenőrzésben való aktív részvételéért, az intézmény dolgozóinak a lelkiismeretes munkavégzésért és a résztvevő szülőknek az együttműködésért!

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 megfogalmazottak értelmében 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
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Ó/19-14/2019

Éves beszámoló
Bölcsődei csoport 2018/2019.

Balatonkenese, 2019-06-06

Készítette: Füstös Edit
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A 2018/19-es nevelési év 2018. szeptember 3.-án kezdődött.
A bölcsődei dolgozók, munkájukat a bölcsődei nevelés szakmai szabályai, a Fenntartó
által elfogadott szakmai program és az éves munkaterv alapján végzik.
Mint minden nevelési évben, munkánk a családlátogatással kezdődött. 2018. augusztusában 6 kisgyermek részére vittük el a bemutatkozó délelőttünkre szóló meghívót.
Szeptember hónap a gyermekek beszoktatásával kezdődik. A tervezésnél fontos szempont, hogy a korábbi és új kisgyermekek számára is kedvező legyen. A hónap folyamán 6
új gyermek kezdett bölcsődénkben, októberben 1, januárban 1, áprilisban szintén gyermek érkezett. Decemberben 1 kisgyermek ment el óvodába.
Jelenlegi gyermek létszám: 13 fő
Fiú-lány arány: 8-5
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. Jelenlegi csoportunkban ennek megvalósítása komoly terhet ró a kisgyermeknevelőkre. Részben a csoport létszáma, részben pedig a
csoport összetétele miatt. A gyermekek egész nap aktívan tevékenykednek. Köszönhető
ez a gondozónők munkarendjének, a saját gondozónő rendszernek, valamint a bölcsődei
dajkánk aktív részvételének a csoport életében.
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. 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, és ők is nekünk. Két kisgyermek esetében figyelhető meg némi
lemaradás ezen a téren.
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Testi fejlődésüket rendszeres súly- és hosszméréssel követjük. Bölcsődeorvosunk Dr.
Meláth Viola gyermekorvos, havonta egy alkalommal látogatja a gyermekeket. A gyermekek mozgásigényét megfelelően kielégítjük. A játszószobában és az udvaron is kellő helyük van mozogni és sokféle nagymozgásra van lehetőségük. Egészségmegőrzés részeként törekszünk arra, hogy a gyermekek elsajátítsák a helyes kézmosást. Rendszeresen
fertőtlenítjük a játékokat és használati tárgyakat.
A korosztálynak ajánlott alvásidőt biztosítjuk, ebben is követve a módszertan szerint
előírt elveket. Tekintettel arra, hogy egy kisgyermek alvásigénye, illetve alvási szokásai
gyakran zavaróak a többiek számára, nagyobb figyelemmel igyekszünk tekintettel lenni
az egyéni igényekre és a folyamatos napirendre.
A napi négyszeri bölcsődei étkezés megfelel a korosztály igényeinek, egyeztetünk az
élelmezésvezetővel, szükség esetén változtat a menün. A csoportunkba járó ételallergiás gyermek tekintetében is megfelelő.
Napi kapcsolattartásunk a szülőkkel: érkezéskor-távozáskor kölcsönösen informáljuk
egymást a gyermek érzelmi állapotáról, hangulatáról, a napi eseményekről. Üzenő füzetet használjuk, betegség esetén az igazolások itt vannak dokumentálva. A szülői értekezleteken lehetőség szerint részt vesznek, a jövőben több alkalommal szeretnénk szülő csoportos beszélgetést tartani a módszertani előírásoknak megfelelően.
További kapcsolatainkat tekintve: Az intézmény összes dolgozójával nagyon jó a kapcsolatunk. A megbeszéléseken rendszeresen részt veszünk. Az óvodai programokon, eseményeken lehetőség szerint megjelenünk. Ebben a nevelési évben ezek az alkalmak ritkák
voltak. Az óvodatitkárral napi kapcsolatban vagyunk, kölcsönösen segítjük egymás munkáját, havonta egy alkalommal ellenőrizzük a napi létszámokat.
Személyi feltételek: 2 fő gondozónő 1 fő bölcsődei dajka
Szabadság vagy betegség esetén a helyettesítés jelenleg szakképzett dolgozóval megoldott.
Tárgyi feltételek: a gondozó, nevelőmunkához minden eszköz a rendelkezésünkre áll. A
nevelési év kezdetére új függönyt vásárolhattunk játszószobánkba. Az elmúlt nyáron zajló
fűtéskorszerűsítés folytatásaként esztétikus, új radiátorvédők kerültek felhelyezésre.
Játékkészletünk a korosztálynak megfelelő fejlesztőjátékokból áll, melyek fertőtleníthetőek. Az elhasználódott játékok cseréje folyamatos.
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A kisgyermeknevelők és a bölcsődei dajkánk munkáját a folytatásban ismertetett, helyi
újságban megjelent cikkek is jelzik.
Elmúlt a nyár, itt az ősz...Mindennapok bölcsődénkben
Először szeretnék néhány gondolatot megosztani az elmúlt nyárról.
Júniusban és júliusban kisebb a bölcsődei csoportlétszám, ám feladataink, napirendünk nem változik. A gyermekek ugyanolyan aktívak, a bölcsődében is vágynak a nyár kínálta élményekre. Sokuk, ősszel már óvodás lesz. Szeptembertől 8 kisgyermek kezdi az
óvodában a nevelési évet. Ők mindannyian érettek erre. Bölcsődés napjaik színesen teltek. Sokat fejlődtek, játszottak, nevettek és szerettek bölcsődébe járni. Ugyanezt kívánom nekik az óvodai évekre is!
Július elején intézményünk játszóudvara is szépült a Balatonkenesei Városvédők
munkája, valamint helyi vállalkozók felajánlása által.
Augusztusban fűtéskorszerűsítés zajlott az intézményben. Nagy munka volt a kivitelező és óvoda dolgozói részéről is. Köszönjük minden dajka néninek, hogy a nagy izgalom ellenére szeptemberben szép környezetben várhattuk a gyermekeket.
Itt az ősz! Elkezdődött egy újnevelési év. Hat új kisgyermek csatlakozott a már korábban is bölcsődébe járó gyermekeinkhez. Zajlik a beszoktatás, ismerkednek, ismerkedünk.  A szülőkkel együttműködve igyekszünk könnyebbé tenni az elválást. Minden kisgyermek nehezen éli meg ezt az elválást, azonban azt gondolom, hogy a biztonságos környezet és szakmai felkészültségünk napról napra oldja bennük a feszültséget. A szülők
bizalommal bízzák ránk gyermekeiket.
A kicsikkel együtt várjuk a színes, őszi programokat! Elvisszük őket az első Mihálynapi vásárjukba, az első szüretre, gyűjtjük a gesztenyét, falevelet. Mindennap igyekszünk egy-egy élménnyel, főként sikerélménnyel és tapasztalattal gazdagítani őket.
Január, február...Itt a nyár! ----- Visszatekintés az elmúlt két hónapra.
Múlnak a sötét reggelek, a szürke délutánok. A bölcsődében a napok mindig színesek!
Mára már egy teljesen összeszokott csoport lettünk. A gyermekek igényei szerint kialakított folyamatos napirend biztosítja számukra a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállósodás lehetőségét. Alapvető szempont, hogy a bölcsődei
élet a kisgyermek számára élményt nyújtó, részvételre motiváló, tanulási tapasztalatokat biztosító legyen. Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani
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alapja az egyéni bánásmód. A gyermekek önállósodási törekvéseinek és önértékelésének
erősítése is szakmai programunk hangsúlyos része. Igyekszünk sok új tevékenységgel
megismertetni a gyermekeket: rajzolnak, festenek, gyurmáznak.
A mindennapi, tevékenységeket lehetőségünk van olykor még színesebbé varázsolni.
Ilyen alkalmak az elmúlt időszakban is voltak. Bölcsődénkben megünnepeljük a gyermekek születésnapját, ezen a napon többet mókázunk a megszokottnál.
Február elején izgatottan figyeljük: kibújik-e a medve a barlangjából? Maci csoport
lévén ezt a napot macikkal ünnepeljük. Maci kiállítást rendezünk, és minden kisgyerek
elhozza a kedvenc mackóját.
Február legnagyobb eseménye a farsang, amit nemcsak a gyermekek, de a gyermeki
lelkű felnőttek egyaránt kedvelnek. Már reggel elkezdődik a móka! Megérkezik a tűzoltó,
a maci, nyuszi, Micky egér, dínó és ScoobyDoo. Sorban érkeznek a herceg kisasszonyok
és a lila királynő! Megcsodálják egymás jelmezét, egész délelőttön át tart a mulatság.
Mindennapjaink a tavasz közeledtével egyre színesebbé válnak. Több időt töltünk a
szabadban, kitágul a tér.
Bölcsődéseinkkel együtt várjuk a tavasz melegét!

Bölcsődei szakmai nap Balatonkenesén
Április 18.-án szakmai napot tartottunk intézményünkben, melynek témája a Bölcsődék
Napjához kapcsolódott.
1852-ben április 21-én nyitotta meg kapuit hazánk első bölcsődéje Budapesten. Ezért ez
a nap a Bölcsődék Napja hazánkban, amelyet 2010 óta államilag elismert ünnep, amelyet
miniszteri rendelet szabályoz. A jeles nap 2013 óta nevelés-gondozás nélküli munkanap
Magyarországon.
Balatonkenesén a bölcsődei ellátás 15 éves múltra tekint vissza. A kezdettől részese
vagyok ennek a munkának. Ezt igyekeztem bemutatni meghívott vendégeinknek, akik maguk is bölcsődei szakemberek. Veszprém és Fejér megyéből érkeztek intézményvezetők,
kisgyermeknevelők, valamint Barbainé Bérci Klára VMJV Egyesített Bölcsődéje, mint
Módszertani Bölcsőde intézményvezetője.
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Bölcsődénk helyi sajátosságának tekintjük, hogy a többcélú intézmény részeként számos
kedvező hatást, a gyermekek és a szülők számára is élményekkel teli bölcsődés évet
biztosíthatunk. A helyi óvodai programunk alapja a néphagyományőrzés. Az év folyamán
sok program és rendezvény részesei is lehetnek bölcsődéseink. Ezek a programok az
óvodapedagógusok, óvodai csoportok által évszakonkénti felosztásban szerveződnek.
Egy-egy évszak lezárásaként mese vagy bábelőadáson vehetünk részt. Ezeket az eseményeket képekkel illusztráltam. A „többcélúság” előnye még...és ez a sokéves tapasztalatunk, hogy a gyermekek számára könnyebb a bölcsőde-óvoda átmenet. Részben azért,
mert a gyermek már bölcsődés korában megismerheti óvónőjét, részben, mert a gyermek kellő „helyismerettel” rendelkezik. A gyermek további fejlődését a kisgyermeknevelő is követheti, bátoríthatjuk, segíthetjük őt.
Prezentációm után a vendégek megtekintették az intézményt, Galambosné, Betti vezetésével. A szakmai nap utolsó napirendi pontjaként Barbainé Bérci Klára, a bölcsődéket
érintő törvényi és módszertani változásokról tájékoztatta a jelenlévőket. Elismerően
szólt bölcsődénkről, kiemelve az ott dolgozók összhangját, szakmai munkáját.
Öröm számomra, hogy a szakmai nap alkalmával szélesebb körben, bölcsődei szakembereknek mutatkozhattunk be.
Összegzés: A nevelési év végén kilenc kisgyermek fog óvodába menni. Úgy gondolom, hogy 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.
Egy 3. életévét betöltött kisgyermek nem az óvodában kezdi az új nevelési évet. Esetében a Nevelési Tanácsadó tesz majd javaslatot.

Név

Felvétel

Megjegyzés

Erdélyi Fanni

2017. 09. 06.

Óvodába megy

Erdélyi Flóra

2017. 09. 06.

Óvodába megy

Hepp Ákos András

2019. 04. 08.

Bölcsődés marad

Hermann Zsófi

2017. 11. 06.

2018. 12. 17.től óvodás

Héninger Vivien

2017. 09. 03.

Óvodába megy
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Horváth-Princz Zoé

2018. 09. 10.

Óvodába megy

Kertész Kristóf

2018. 10. 02.

Bölcsődés marad

Koczor Zsombor

2017. 01. 25.

Óvodába megy

Majoros Roland

2017. 09. 03.

Bölcsődés marad

Martonosi Máté

2018. 09. 04.

Óvodába megy

Murányi Nolen

2018. 09. 05.

Bölcsődés marad

Pozsonyi Sebestyén

2017. 09. 03.

Óvodába megy

Sebő Benjamin Gyula

2019. 01. 08.

Óvodába megy

Thury Diána

2019. 09. 01.

Óvodába megy

Hónap

Beíratott

Átlag

Szeptember

11 fő

9 fő

Október

12 fő

8 fő

November

12 fő

8 fő

December

12 fő

7 fő

Január

12 fő

7 fő

Február

12 fő

9 fő

Március

12 fő

9 fő

Április

13 fő

10 fő

Május

13 fő

10 fő
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Ó/19-9/2019

Logopédiai beszámoló
Balatonkenese Kippkopp Óvoda

2018. szeptember, október hónapban az óvodások szűrése és vizsgálata megtörtént. A
három évet betöltött óvodások KOFA vizsgálattal való szűrése folyamatosan halad a
nevelési év folyamán.
Részt vettem a szeptemberi szülői értekezleten, majd októberben fogadóórát és külön
szülői értekezletet tartottam az érintett gyermekek családjainak.
3 tanórát tartottam az intézményben, mely heti egy alkalommal valósult meg. 7 gyermeket láttam el, javítva artikulációjukat, nyelvi képességeiket és megkésett beszédfejlődésüket az első félévben. Majd a második félévben még három kisgyerek került be logopédiai foglalkozásra az előjegyzésbe vettek közül.
2018. decemberétől segítette a logopédiai munkát, a megkésett beszédfejlődésű, és a
nyelvi területeken elmaradt gyerekeknél új kolléganőnk, Szabó Sándorné.
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.

Az óvoda dolgozóival 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
2019.05.27.
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NÉPTÁNC
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Beszámoló a 2018/2019 nevelési év ének, zene,
népi játék, néptánc tevékenységről.
„A magyar néptánc a mozgásfejlesztés és tehetséggondozás eszköze.”
Az „ÉVSZAKFORGÓ-SZÉLFORGÓ” c. Jó gyakorlatnak, valamint a Pedagógiai
Programnak megfelelően, munkaterv alapján összehangoltan működött a népi
játék-néptánc tevékenység. Heti rendszerességgel, szerda délelőttönként,
10.30- 11.00 között, csoportközi szervezésben, óvodánk éttermében. Az
Aprófalva / 8 gyermek/ a Ficánka csoport / 5 gyermek/ és a Csipet-csapat / 7
gyermek / részvételével. A foglalkozások kötött, csoportos, frontális
foglalkoztatási formában valósultak meg. Mozgásos népi játékokkal,
körjátékokkal, táncos játékokkal fejlesztettem a gyerekek éneklési, hallási
képességeit, ritmusérzéket, mozgáskoordinációt, kreativitást, kommunikációs
készséget, a közösségi és egyéni felelősségérzetüket, esztétikai érzéket. A
munkatervben meghatározott célok, feladatok sikeresen megvalósultak.
Tapasztalataim szerint a gyerekek szívesen vesznek részt és jól érzik magukat a
foglalkozásokon.
SZEREPLÉSEK, FELLÉPÉSEK, NÉPI JELES NAPOK:
Városi szüreti felvonuláson vettünk részt .
Első jeles nap az óvodában a Mihály-napi vásár .
Második jeles nap az Óvodai szüret .
Harmadik jeles nap a Márton-nap .
A Nők a Balatonért helyi szervezet meghívására a Kultúra Házában is
bemutattuk műsorunkat.
 Luca-napi népszokást elevenítettek fel a csipet-csapat csoportosok.
 2019 januártól új műsort állítottam össze és gyakoroltunk, melynek
anyaga kapuzós, párválasztós dalos játékok majd közös tánc énekre,
néprenére.
 Februárban a Jó gyakorlatnak megfelelően minden csoportban medve
megfigyelő napot tartottunk egyéni elképzelések szerint.
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 Az idén áprilisban (igazodva a húsvéti ünnepkör hagyományához) Kiszebábot
égettünk, elkergettük a telet, a hideget.
 Húsvét utáni hétvégén „mátkálás- komálás” címmel néptánc ruhába öltözve
bemutattuk műsorunkat, megtanítottuk a Komatálat hoztam kezdetű dalos játékot, elmondtuk eredetét, a „komatálazás” szokását, majd ismert dalokra
táncoltunk. (koppintás, dobbantás, egyes csárdás, forgás stb.) A program közös táncházzal zárult.

Köszönöm óvodavezetőnk, óvodapedagógus társaim és a dajka nénik segítségét.
Balatonkenese, 2019. május 30.

Vargáné Dobó Katalin
óvodapedagógus
néptánc munkaközösség vezető
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Iktatószám: Ó/19-11/2019

Év végi beszámoló AYRES féle szenzoros torna

Féléves beszámoló- AYRES-féle szenzoros torna

A 2018-19 tanévben a Nevelési Tanácsadó vizsgálata során 8 gyermeket javasoltak mozgásterápiára. Mind a 8 gyermeket BTM nehézséggel ítélték. 6 gyermek nagycsoportos
korú, kettő középsős. A szakvélemények november közepére érkeztek meg óvodánkba,
így a foglalások is csak akkor kezdődhettek meg. Egy lány és hét fiú fejlesztése folyamatos. Nagy mozgásfejlesztéssel kezdtük, kúszás, mászás, bordásfalon (fel-le). A gyermekek szívesen vesznek részt a foglalkozáson, a gördeszkás feladatokat jól teljesítik. A
bordásfalos feladatokat nagyon szeretik, bár a ritmus minden fokon lépegetni még nehézséget okoz nekik. A Ganga-kúp használata nem okoz nehézséget, mivel minden gyermek rájött a technikájára, kimondottan élvezik. A következő félévben újabb gyermekek
várhatóak, ugyanis a Nevelési Tanácsadó folyamatosan szűri a gyermekeket.
2019. 06. 30.
Tóth Gézáné
Óvodapedagógus
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Beszámoló a 2018/19 tanévi fejlesztő foglalkozásokról
Az óvodai évben 8 gyermek vett részt folyamatosan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésben, nehézkesebb szocializáció és lassabb fejlődésmenet miatt. A feladathelyzet
elfogadása, a figyelem/koncentráció képességének edzése és az iskolakezdéshez szükséges részképességek felzárkóztatása állt a fejlesztés fókuszában.
A „játékos” foglalkozások jól szolgálták az anyanyelvi és matematikai készségek
alapjainak elsajátítását, a pontos megfigyelés/felidézés képesség erősítését, a figyelem
hosszabb idejű fenntartását, a minél jobb összpontosítást/kitartást segítve.
A fejlesztés főbb területei:
vizuális és auditív észlelés/figyelem
idő- és térérzékelés a biztosabb tájékozódás elősegítésére
gondolkodási műveletek kialakítása
aritmetikus gondolkodás erősítése
tájékozódást/megítélést jelző viszonyszavak elsajátítása/alkalmazása
közvetlen emlékezet fejlesztése
grafomotoros készség, helyes ceruzatartás kialakítása
beszédkészség/kommunikáció
A fejlesztés során kiemelt szerepet kaptak:
• szabálykövetés, figyelemtartás,
• matematikai készségek alapozása, főként a közvetlen emlékezet,
• szerialitás (sorrendiség fontossága a betűtanulás/olvasás előkészítésére)
• grafomotoros készség, mint az írástanulás alapja.
A feladattartás/monotónia tűrés lépcsőfokonként, csoportos játékok során alakult ki a
megtapasztalt szabályok ismétlődő elfogadásával és megtartásával.
Törekvésünk, hogy az óvodaév végére rendelkezzenek az iskolakezdéshez szükséges
alapkészségekkel, kellő kitartással, 6 tanulónál valósult meg. Ketten még egy év óvodai
képzést követően kezdenek iskolát. Ennek érdekében folyamatos konzultációk és egyeztetések is történtek az óvónőkkel/szülőkkel.
A fejlesztő foglalkozások a logopédiai terápia erősítésére is szolgáltak.
Köszönöm, Galambosné Bettinek, a vezetés részéről irányunkban tanúsított gondoskodását, figyelmét és a kollégák (logopédus, óvónők) együttműködő támogatását!
Balatonkenese, 2019-05-30.

Kasziánné Pőcz Ida
gyógypedagógus-pszichopedagógus
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Iktatószám:Ó/19-15/2019
Néhány gondolat a fejlesztő munkáról
A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonalmádi Tagintézménye az
elmúlt évben szülői hozzájárulással szűrte a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde kérésére azokat a gyerekeket, akiknél az óvodapedagógusok az átlagos fejlődésmenettől eltérő problémát tapasztaltak. Az elkészült pedagógiai szűrővizsgálati vélemények alapján szakember hiányában a szakszolgálat az óvoda hatáskörébe rendelte a BTM nehézséggel diagnosztizált gyermekek ellátását, a fejlesztő foglalkozások biztosítását.
2018 decemberében kerültem a szakszolgálathoz, és a szakértői bizottsági tevékenység mellett nevelési tanácsadás keretében gyógypedagógiai szűréseket,
kognitív készségfejlesztést végzek.
Az elmúlt év végén a szakszolgálat vezetőjével ellátogattunk a balatonkenesei
intézménybe. Megbeszéltük, hogy részben vállalni tudjuk a gyerekek foglalkoztatását gyerekenként heti egy órában, csoportos formában.
Balatonkenesei lakos révén, ismerősként mentem abba az óvodába, ahol egykoron
én is óvónőként tevékenykedtem, ahol most is szeretettel fogadtak, és örültek,
hogy lehetőségünkhöz képest segítséget tudunk nyújtani.
Mivel gyógypedagógus végzettségem mellett nyelv és beszédfejlesztő diplomám
is van, így logopédus kolléganőmtől nyelvfejlődési késéssel diagnosztizált gyermeket vettem át, aki hónapokon keresztül betegség miatt hiányzott, így a tíz
helyett gyakorlatilag kilenc BTM nehézséggel küzdő gyerek kognitív terápiáját
láttam el csütörtöki napokon 3 órában 3 csoporttal. (Aprófalvából 5, Csipet csapatból 3, Ficánkából 1 gyermek.)
Az óvoda, a terápiához szükséges helyiséget biztosította, a terem méreténél
fogva alkalmas arra, hogy a foglalkozásokat egyszerű mozgásos feladatokkal
kombináljam.
A fejlesztő foglalkozások anyagát a pedagógiai szűrővizsgálati vélemények alapján állítottam össze. A „paletta” nagyon széles, de minden gyereknél hasonló
probléma, deficit, részképességbeli elmaradás van jelen.
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Mivel gyerekekként egy óra (45 perc) fér bele az órarendembe, így egy foglalkozáson belül több terület komplex fejlesztését tűztem ki célul.
Kiemelt területek a figyelemfejlesztés, percepciófejlesztés, téri, síkbeli, időbeli tájékozódás, mozgás, (hangsúlyozottan a grafomotorika,) gondolkodási funkciók, emlékezet, kommunikáció, és általános tájékozottság.
Első célom az volt, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek a foglalkozásra. Az órabeosztást próbáltam a gyerekek igényeihez igazítva rugalmasan kezelni. Pl. Ha a
soron következő gyermekek tornáztak, vagy szülinapot ünnepeltek, akkor egy
másik csoportból vittem a gyerekeket fejlesztésre.
Figyelembe vettem a gyerekek kéréseit is, ha valakik ragaszkodtak ahhoz, hogy
együtt szeretnének jönni.
A gyerekek hamar elfogadtak, megszokták személyemet és szinte „kötelességszerűen” jöttek a foglalkozásra, motiváltak voltak. A fejlesztőszobába lépve kíváncsian kérdezték, hogy-„mit fogunk csinálni?”
A foglalkozások jó hangulatban teltek, a gyerekek érdeklődők, aktívak voltak.
A terápia az erősségek hangsúlyozásával, a gyengeségek fejlesztésével történt.
Közel húsz éves iskolai tanítás tapasztalat alapján az iskolába menő gyerekeket
próbáltam pszichikailag is felkészíteni az iskolai életre, így bizonyos helyzetekben nagyobb munkafegyelmet követeltem meg, a szakadékszerű óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében. Az iskolába lépésnek bizonyos pszichológiai
követelményei is vannak. Sok más követelmény mellett fontos feltétele a szabálykövető viselkedés, valamint a kudarc és monotónia tűrő képesség.
Ezen képességek kialakítása is előtérbe került. Ha társasjátékot játszottunk,
(ami a matematikai készségek alakulását is segítette a dobókockán lévő szám
azonosításával, majd annyi mező lépésével) akkor a közös játék élményét hangsúlyoztuk, nem pedig a győzelemét.
A foglalkozást kötetlen beszélgetéssel kezdtük, majd beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatokkal folytattuk, mely több terület fejlesztését is segítette. Ezután játékos formában azon részképességeket edzettük, ahol elmaradás volt,
valamint az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez szükségesek. A foglalkozásokat játékkal zártuk, a gyerekek hozhatták a csoportjukból a kedvenc játékukat
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is, illetve az általam hozottakat is kipróbálhatták. Befejezésként elmondtuk,
összegeztük, hogy mivel foglakoztunk a rendelkezésünkre álló időben.
Házi feladatként, azzal bíztam meg a gyerekeket meséljék el otthon, hogy mit
csináltunk a foglalkozáson.
Ha ez megtörtént, és a szülő a gyerek felé fordult, figyelmet szentelt azáltal,
hogy meghallgatta, akkor már ő is hozzájárult gyermeke fejlődéséhez.
Végezetül pedig az általam is foglalkoztatott öt iskolába menő gyereknek sikeres iskolai évkezdést, az óvoda dolgozóinak pedig jó pihenést a nyárra, hogy
szeptemberben együtt, megújult erővel álljunk a gyerekek szolgálatára.

Balatonkenese: 2019. június 10.

Takács Sándorné, gyógypedagógiai tanár
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Iktatószám:Ó/19-7/2019

Galambos Lászlóné Mesterpedagógus/intézményvezető/ gyógytestnevelő
Gyógytestnevelés éves beszámoló

Innovátor profilú mestermunka megvalósulása gyógytestnevelés keretében
a balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsődében
a 2018/2019-es 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 megtartott foglalkozás során a
kondícionális 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.
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20 fő 5-6,5 éves korú gyermek vett részt a félév során a gyógytestnevelés foglalkozásokon.
Összesített értékelés az eredmények tükrében, amely a fejlesztés alapja
A felmért 20 fő iskolaköteles gyermekből fejlesztést igényel:
Egyensúly: 13 fő gyermeknél szükséges fejlesztés
Reakciókészség: 6 fő gyermeknél szükséges fejlesztés
Hajlékonyság: 10 fő gyermeknél szükséges fejlesztés
Helyből távol ugrás: 9 gyermeknél szükséges fejlesztés
Hasizom: 13 gyermeknél szükséges fejlesztés
Hátizom- Könyökérintés: 14 gyermeknél szükséges fejlesztés
Állóképesség: 10 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:
Ficánka csoport:

5 fő

Aprófalva csoport:

9 fő

Csipet-csapat csoport:

6 fő

Törekedtem arra, hogy a gyógytestnevelés foglalkozás hozzájáruljon :

 veleszületett betegség közben kialakult egészségi állapot helyreállításához, gyógyításához, rehabilitációjához.
Ennek érdekében az ortopéd szakorvostól hozott igazolás és Nevelési Tanácsadó
javaslata alapján:

 lúdtalpas gyerekek számára külön speciális gyakorlatsorokat, játékos lábtornát

építettem be a gyógytestnevelés foglalkozásokba - 4 fő fokozot-

tan érintett
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 Hanyagtartás miatt 1 fő érintett
 BTM nehézséggel küzdő gyerekek nagymozgás fejlesztése, egyensúlyérzék
, szem- kéz-láb koordináció fejlesztése – 5 fő
 A testi képességek fejlesztéséhez
 Sportolási igény felkeltéséhez
 Betegségek megelőzéséhez– prevencióhoz
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
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Mozgásanyag:
1. Légzés fejlesztő 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

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
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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:
 Ritmusérzék fejlesztés
 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
 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
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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.
Kohézióépítő gyermek és felnőtt dolgozók számára tartott SMOWEY gyógytorna foglalkozás és Nordic Walking élménytúra foglalkozások a 2018/2019es nevelési év során:
Játékos mozgás foglalkozás minden intézményünkbe járó gyermek számára
egészség-hét alkalmából 2018.11.08.
SMOWEY gyógytorna foglalkozás Kippkopp Óvoda és Bölcsőde dolgozói számára
2018.11.12.
Állóképesség fejlesztő zenés mozgás foglalkozás minden intézményünkbe járó
gyermek számára egészség-hét alkalmából 2019.01.21.
SMOWEY gyógytorna foglalkozás Kippkopp Óvoda és Bölcsőde dolgozói számára
2019. 01.25.
Tihany Belső- Tó - Kilátó Nordic Walking élménytúra Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
dolgozói számára 2019. 03.01.
Állóképesség fejlesztő zenés mozgás foglalkozás minden intézményünkbe járó
gyermek-felnőtt számára 2019.05.31.

Galambos Lászlóné
gyógytestnevelő
2019.05.31.
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Iktatószám: Ó/19-12/2019

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ

Kapcsolattartás céljából, a jelzőrendszeri tagokkal havonta egyszer jelzőrendszeri értekezletet szoktunk tartani. Nevelési év elején, felmértük az iskolába
készülő gyermekeket. Akiknél fejlődésbeni elmaradást tapasztaltunk elküldtük a
Nevelési Tanácsadóba összesen: 8 főt. A 2018-as évben egy kivételével az öszszes eset megbeszélésen részt vett Andrejkáné Dalman Szilvia gyermekvédelmi
felelős. Az érintett gyermekek szülei számára külön szervezett esetmegbeszélésen az intézményvezető és a gyermekek óvodapedagógusai is részt vettek.
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.
Az alkohol problémával küzdő családnál semmi változás nem történt. A gyermekek gyakran betegek. Kapcsolattartás nagyszülővel, illetve az édesapával történik, kéréseinket teljesítik.
Az óvodapedagógusoktól jelzés nem érkezett, kiemelten figyelnek arra, hogy a
gyermekek érdekei ne sérüljenek. A kötelező óvodáztatást betartják, minden
gyermek, akit beirattak 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: 63 fő, bölcsődébe járó gyerekek száma:
12 fő. A három csoportban 19 fő, 25 fő és 19 fő gyermek kezdte meg a nevelési
évet. A nevelési év során folyamatosan növekedett a gyermeklétszám,68 főre.
Kevés olyan probléma volt, amelyet jeleznem kellett. Egy család esetében jeleztük, hogy újra szükség lehet szociális gondozóra. Az óvodapedagógusoktól erre
vonatkozóan egy alkalommal érkezett jelzés. A bölcsödéből nem érkezett jelzés.
Családlátogatás minden nevelési év kezdése előtt megtörténik. Kapcsolattartás
lehetőségei: szülői értekezletek, egyéni megbeszélések, fogadóórák, nyílt napok.
Az a tapasztalatunk, hogy egyéni megbeszélések alkalmával közlékenyebbek a
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szülők. Nehezen befolyásolhatók a szülők a gyermekek fejlődésbeni elmaradását
tekintve, a negatívumokat nem igazán tudják elfogadni.
Anyagi, jogi, párkapcsolati problémákat, egészségügyi veszélyeztetést, bántalmazásra utaló jeleket nem tapasztaltunk.
Az óvodai egész napos ellátást a családok többsége igénybe veszi. A szigorítások
óta nem volt igazolatlan hiányzás(törvényi kötelezettség, minden hiányzás igazolása, az egy hétnél többet hiányzók esetében külön vezetői engedély szükséges. Intézményünkben az étkezések igénybevétele a törvényes képviselő által
kitöltött nyilatkozat alapján történik. A családok többsége térítésmentesen étkezik.
Térítésmentesen biztosítunk logopédiai, fejlesztő pedagógiai, gyógytestnevelés,
szenzoros integrált terápia és pszichológus foglalkozásokat óvodánkban a nevelési év során. 2018 decemberétől fejlesztőpedagógiai foglalkozásokat emelt
számban tudunk biztosítani a Nevelési Tanácsadó közreműködésével az általuk
kiadott javaslatok alapján. A gyógytestnevelés foglalkozások keretében minden
nagycsoportos gyermeknek állóképesség fejlesztő foglalkozás biztosított. Csoportos, mikrocsoportos, egyéni foglalkoztatási formában. Mozgás koordinációt
fejlesztő, valamint lábtorna foglalkozások is szerveződnek az érintett gyermekek esetében. A gyógytestnevelés foglalkozások és a szenzoros integrált terápia
keretében szakorvosi beutalóval, vagy Nevelési Tanácsadó javaslatára vehetnek
részt a gyermekek.
Gyermekvédelemmel kapcsolatos képzésen részvétel:nem volt.
A gyermekek csoportonkénti létszáma a 2018. októberi 1.-i statisztika szerint
FICÁNKA CSOPORT:
Beíratott gyermekek száma: 22 fő
Nemek szerinti elosztás: lány: 10 fő, fiú: 12 fő
Egyedül nevelő szülők száma: 1 fő
Nagycsaládosok száma: 7 fő
Bejáró gyermekek száma: 3 fő
Logopédián résztvevők száma: 2 fő
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Fejlesztő pedagógián résztvevők száma: 2 fő
Kiegészítő fejlesztés: 1 fő
Pszichológus foglalkozásokon résztvevők száma: 6 fő
Gyógytestnevelésen résztvevők száma: 9 fő
Integrált szenzoros integrált tornán résztvevők száma: 1 fő
Nevelési Tanácsadó: 2 fő
Nevelő szülő: 0 fő
H.H.: 1 fő
H.H.H.: 0 fő
Gy.v.t.: 1 fő
Tartósan beteg:BTM: 1 fő

APRÓFALVA CSOPORT:
Beíratott gyermekek száma: 24 fő
Nemek szerinti elosztás: lány: 7 fő, fiú: 17 fő
Egyedül nevelő szülők száma: 1 fő
Nagycsaládosok száma: 15 fő
Bejáró gyermekek száma: 1 fő
Logopédián résztvevők száma: 8 fő
Fejlesztő pedagógián résztvevők száma: 6 fő
Kiegészítő fejlesztés: 7 fő
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Gyógytestnevelésen résztvevők száma: 9 fő
Szenzoros integrált terápián résztvevők száma: 2 fő
Pszichológus foglalkozáson résztvevők száma: 6 fő
Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 1 fő
Nevelő szülő: 0 fő
H.H.: 1 fő
H.H.H.: 1 fő
Gy.v.t.: 1 fő
Tartósan beteg: 0 fő
BTM: 7 fő

CSIPET CSAPAT CSOPORT:
Beíratott gyermekek száma: 22 fő
Nemek szerinti elosztás: lány: 10 fő, fiú: 12 fő
Egyedül nevelő szülők száma: 1 fő
Nagycsaládosok száma: 9 fő
Bejáró gyermekek száma: 2 fő
Logopédián résztvevők száma: 5 fő
Fejlesztő pedagógián résztvevők száma: 2 fő
Kiegészítő fejlesztés: 4 fő
Pszichológus foglalkozáson résztvevők száma: 2 fő
Gyógytestnevelésen résztvevők száma: 6 fő
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Szenzoros integrált terápián résztvevők száma: 2 fő
Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 0 fő
BTM: 3 fő
Nevelő szülő: 0 fő
H.H.: 1 fő
H.H.H.: 1 fő
Gy.v.t.: 3 fő
Tartósan beteg: 1 fő

BÖLCSŐDE:
Beíratott gyermekek száma: 13 fő
Nemek szerinti elosztás: fiú: 5 fő, lány: 8 fő
Egyedül nevelő szülők száma:Nagycsaládosok száma: 2 fő
Bejáró gyermekek száma: 2 fő
Tartósan beteg: 1 fő
H.H. :0 fő
H.H:H.: 0 fő
A szülőkkel szorosabb kapcsolattartásra törekszünk és ennek érdekében közös
kreatív délutánokat, játszóházakat és táncházakat, valamint családi délutánokat
szerveztünk az intézményben.
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A Gyermekjóléti Szolgálattal telefonon, e-mailben és személyesen is tartjuk a
kapcsolatot.
A gyermekvédelmi feladatokat ellátókkal való kapcsolattartás jó együttműködésen alapul és eredményesnek ítéljük meg.

Andrejkáné Dalman Szilvia
gyermekvédelmi felelős, intézményvezető-helyettes

Balatonkenese, 2019. június 05.
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Iktatószám: Ó/19-11/2019

Beszámoló
a 2018-19-es tanév tavaszi félévében végzett
pszichológiai tanácsadó tevékenységről

A 2018-19-as nevelési év tavaszi félévében, 2019. február és május hónap között
6 alkalommal, 30 órában végeztem óvoda-pszichológiai tevékenységemet a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében.
A szolgáltatást 16 gyermek vette igénybe,
a Csipet csapat csoportba járó gyermekek közül

3 fő

az Aprófalva csoportba járó gyermekek közül

7 fő

a Ficánka csoportba járó gyermekek közül

5 fő

a Bölcsődébe járó gyermekek közül

1 fő

Mindhárom csoportban és a bölcsődében több alkalommal került sor a gyermekek
megfigyelésére, egyéni és csoportos foglalkozás keretében történt esetükben a
probléma feltárása, annak megoldása érdekében a pszichológiai segítségnyújtás.
Részletes vizsgálat hat gyermekek vonatkozásában történt. Esetükben az óvónőkkel több alkalommal került sor konzultációra, illetve a tanácsadás nyújtására.
Egy gyermek esetében kezdeményeztem a szülőkkel való konzultációt, illetve a
gyermek további vizsgálatának kezdeményezése is megtörtént.
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Ebben a félévben a gyermekvédelmi szakemberekkel való kapcsolatfelvétel/jelzésre, nem volt szükséges, több gyermek esetében az előző félévben feltárt probléma továbbra is fennállt.
Hasonlóan a korábbi időszakhoz, az intézményvezetővel, az intézmény pedagógusaival, a nevelést segítő munkatársakkal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, a
közös munkánk nagymértékben járult hozzá adott gyermekek esetében a feltárt
problémák sikeres megoldásához.

Balatonkenese, 2019. május 31.

Kárpáti Ágnes sk.
tanácsadó szakpszichológus
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Balatonkenese Város Polgármestere

Balatonkenese, 2018.09.10.

Tömör István

Iktatószám: ó/201-1/2018.

Balatonkenese
Béri Balogh Ádám tér 1.
8174
Tárgy: Beszámoló a fűtéskorszerűsítésről
Tisztelt Tömör István Polgármester Úr!
Az alábbiakban küldöm intézményünkben végzett energetikai felújításról szóló beszámolómat.

Beszámoló a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében végzett
fűtéskorszerűsítésről
Szeretném köszönetemet kifejezni az intézmény dolgozói, a szülői közösség nevében az
intézményünkben a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében megvalósított TOP-3.2.1-15-VE12016-00007 azonosító jelű pályázat keretében

történt sikeres fűtéskorszerűsítési

munka kivitelezésért!
Intézményünk Fenntartójával kapcsolatunk kölcsönösen jól működő, amelyet a támogató
és segítő szándék jellemez. Intézményünk működésének feltételeit maximálisan a törvényi előírásoknak és a szakmai elvárásoknak megfelelően biztosítja. Külön öröm számomra
a pályázat elnyerése, hisz 2015-ben a Balatonkenese –Küngös Közoktatási Intézményi
Társulás által kiírt Kippkopp Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízatást megpályáztam. A vezetői pályázatomban a tárgyi feltételek fejlesztéséhez kapcsolódó célok,
feladatok között szerepel az intézmény fűtéskorszerűsítése, radiátorok cseréje az elkövetkezendő időszakban. A TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00007 azonosító jelű pályázat ennek a megvalósítására biztosított finanszírozási lehetőséget. A pályázat sikeres megvalósításához szükséges kiegészítő anyagi forrást az Önkormányzat biztosította!
Külön tisztelettel köszönöm Tömör István polgármester úr, valamint a képviselőtestület,
a kivitelező cég és a Városgondnokság munkáját, támogatását és együttműködését!
Köszönettel tartozom az intézmény dolgozóinak a kitartó munkavégzésért, amely biztosította, hogy a nyári leállás alatt zavartalanul folyhatott felújítás, a kivitelező kérésnek
67

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

megfelelően és a takarítási munkálatokat is sikerült elvégezni. Közös összefogással
megújult, korszerű intézménybe tudtuk fogadni a gyermekeket!
2018. július 30.-án hivatalosan tájékoztatott Tömör István polgármester úr, hogy az
elnyert TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00007 azonosító jelű pályázati támogatásból megvalósítandó, Balatonkenese Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése című
projekt alapján a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde épületének munkaterület átadás-átvételi
eljárása megtörtént. A kivitelezést a Pannon Watt Energetikai megoldások Zrt, valamint
a Relavill Kereskedelmi és Villamosipari Szolgáltató KFT - által alkotott konzorciummint kivitelező végzi a munkálatokat szoros határidő tartásával. Továbbá a tájékoztatás
tartalmazta, hogy a Kivitelező műszaki vezetőjével Galbács Ferenc úrral történő egyeztetést követően az intézménybe a munkálatokhoz való bejutást és a hétvégi, valamint
munkaszüneti napokra a felügyeletet biztosítani szükséges. A műszaki ellenőrzést a
BESZT KFT végzi. Az intézményünk közvetlen kapcsolattartója Vadász Lajos vezető
főtanácsos, műszaki ügyintéző.
Előkészítő munka keretében több egyeztetés történt Tömör István polgármester úr, a
kivitelező cég képviselői, az Önkormányzat vezetői, az Önkormányzat Műszaki Osztályának képviselői és az érintett intézményvezetők részvételével. A pályázat részleteiről, a
munkálatok ütemezéséről a pályázatban érintett intézmények vezetői személyesen kaptunk tájékoztatást.
A munkaterületté nyilvánítás által az óvodai, bölcsődei, konyhai, raktár, éttermi területen, valamint a kazánházban és a mosóhelyiségben is megkezdődtek a munkálatok. A
meglévő épület szerkezetileg a felújítás következtében nem változik. A kivitelezés első
fázisában az intézmény összes helyiségében a régi radiátorokat leszerelték, a régi csöveket levágták és a bontási munkálatokat követően a hulladék elszállításra került. 2018.
augusztus 16.-ai Kivitelező képviselője Galbács Ferenc úr által készített haladási elemzés részletes betekintést nyújt a munkálatok haladásáról:
-

-

„Ovi fűtés szerelése az álmennyezeten kívül 90%-os, de kosszal járó munka már
nincs.
Ovi tisztasági festés a mai nagy erőkkel történt festés után szintén 90%-os. A
folyosók, csoportszobák kompletten elkészültek. A régi radiátor falátvezetések
kitömítésre kerültek. Az újonnan kialakított áttörések javítása még hátravan.
Ovi parketta burkolatok egy szoba kivételével javítva (balesetmentessé téve). A
fennmaradt rések kitömítése még hátravan (nem jár koszolással)
Ovi PVC burkolatok javítása később fog megtörténni.
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-

Étterem falazat javítások nagy felületeken elkészültek. Tisztasági festés szintén.
Étterem radiátortartók felszerelése megtörtént, csőszerelés és radiátorok bekötése a végleges festést követően.
Konyha szellőzés szerelése 90%-os.
Konyha falazat javítások előkészítése elkészült. Holnaptól csiszolás, glettelés.
Konyha radiátorok széthordása megtörtént. Az elhelyezési problémák az intézményvezetővel egyeztettük. Holnaptól csővezeték szerelés elindul.

A következő másfél hét ütemezése:
-

Villamos szerelés a konyhában a hétvégén-szombaton
Csőszerelés a konyhában és étteremben.
Festés komplettírozása az oviban, étteremben, majd a jövő hét második felében
a konyhában is.
Szellőzés szerelés befejezése, álmennyezet helyreállítása.”

Több munkacsoport dolgozott a munkaterületen egyszerre, folyamatosan. A helyiségekben
a dajka nénik mindent egy helyre középre összepakoltak a munkálatok megkezdése előtt.
A kazánházban a régi kazánt leszerelték és elszállították párhuzamosan a benti munkálatokkal.
A második munkafázisban a szakemberek a bontási munkálatokat követően felszerelték
az új csöveket és radiátorokat.
A bontási és szerelési munkálatok közben keletkezett károk elhárítása, javítási munkálatok elvégzése folyamatos a mai napig. Több bútor megsérült, amelynek még várjuk a
helyreállítását.
A javítási munkák közül a nyílásbefalazások, megszűnő csőátvezetések helyén, valamint a
nyílásbontások új csővezetékek számára megtörténtek. Egypár helyiségben maradt el a
javítás az új csövek mellett, amelyet az összes helyiségben javítandó régi csövek elburkolásakor szükséges befejezni. A mennyezeten a lambéria takarása szükséges a régi
csövek eltávolítását követően.
A tisztasági festés megtörtént. Elvégzése nehézségekbe ütközött, több munkacsoporttal sikerült elvégeztetni. A parketta felújítására szükséges lesz, a jövő évi költségvetésbe beütemezzük, mert olyan sérülések történtek, amelyeket csak ideiglenesen sikerült helyreállítani a javítási utómunkálatok keretében a cég részéről. A folyosón lévő
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PVC javítása még a kivitelező vállalt feladata, mely reményeink szerint megvalósul. A
csoportszobákban és a folyósón a radiátorok elé új védőelemek kerülnek, a gyártás jelenleg még tart ezért a régi védőelemeket visszahelyeztük balesetvédelmi szempontból.
A konyhában, raktárban, étteremben, is sikerült a fűtéskorszerűsítés, páraelszívó rendszer felújítása és kibővítése.
A munkálatok végzése alatt a 2018. májusi NÉBIH ellenőrzés alkalmával feltárt hiányosságok pótlása és munkálatok elvégzése megtörtént, a Városgondnokság közreműködését,
munkáját köszönjük! Új fal és új ajtó került beépítésre, valamint vízmelegítők felhelyezése történt a fali kézmosó csapokra.
Két új hűtő beszerzése folyamatban van, amelynek a beüzemeléséhez még villanyszerelési munkák szükségesek.
A kazánházban vannak vissza munkálatok, amelynek kivitelezési ütemezése még folyamatos.
A kivitelezési munkák közben több alkalommal történt egyeztetett időpontban bejárás.
Rendszeresen tartottam a kapcsolatot személyesen, telefonon és e-mailben is Galbács
Ferenc úrral és az Önkormányzat Műszaki képviselőivel.
A visszalevő munkálatok egyeztetett időpontban előreláthatólag hamarosan befejezésre
kerülnek!
Kérem a műszaki osztály együttműködését a munkálatok hivatalos műszaki átvételével
kapcsolatban, szíveskedjenek intézkedni a befejezéskor!
Tisztelettel
Galambos Lászlóné
intézményvezető
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Záró gondolatok és köszönetnyilvánítás
Összefogással olyan intézményt sikerült teremtenünk alkalmazotti közösségünkkel, ahol
jó dolgozni és gyermeknek lenni!
„A jövőben továbbra is 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.
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!
A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde működtetésében köszönettel tartozunk intézmény dolgozóival az Intézményfenntartó Társulásnak, a települések önkormányzatainak, a képviselő-testületeknek és a bizottságoknak!
Köszönettel tartozunk a szülőknek a nevelési év során tanúsított együttműködésért,
segítségért a mindennapokban!
Köszönettel tartozom az intézményünk valamennyi dolgozójának lelkiismeretes, odaadó,
gyermekszerető munkájáért, valamint minden segítőnek köszönet, akik támogatták munkánkat a gyermekeink érdekében!
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