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1.1. Személyi feltételek, létszámváltozások - szervezési feladatok 

 

A beszámolóban a 2020. szeptember 1.-től 2021. augusztus 31.-ig terjedő 

időszakot mutatom be. Balatonkenese–Küngös Község Intézményfenntartó 

Társulás vezetése támogatásával a kedvező személyi és tárgyi feltételek 

biztosításával a 2020/2021-es nevelési évben kimagasló eredményeket értünk el 

a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde dolgozóival.  

Köszönöm a dolgozók nevében a Fenntartónak hogy biztosította a színvonalas 

szakmai munka végzéséhez szükséges optimális feltételeket! Az eredményes 

munkavégzés nem valósulhatott volna meg a dolgozók naprakész és 

lelkiismeretes munkája nélkül ezért a kollektíva mindennapi helytállásáért 

köszönettel tartozom! 
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A Fenntartóval kölcsönösen jól működő a kapcsolatunk, amelyet a támogató és 

segítő szándék jellemez. Jurcsó János polgármester úrral magas színvonalú 

együttműködésben, részleteket rendszeresen egyeztető kapcsolatot tartunk 

gondosan ügyelve az információáramlásra. Polgármester Úr összefogásával és 

irányításával, az elmúlt nevelési évhez hasonlóan heti rendszerességgel vezetői 

értekezleteken egyeztetünk a város vezetőségével az aktuális feladat és 

intézkedési tervet alapul véve a városi intézményekre és az intézményünkre 

vonatkozóan. Az összedolgozás és koordinálás eredményes.  

Évzárónkon Jurcsó János polgármester úr személyes részvételével, rendszeres 

szóbeli értékelésével megerősített bennünket a szakmai munkánk színvonalas 

ellátásával kapcsolatban. 

Szabó Gergely polgármester úrral is törekszem a rendszeres kapcsolattartásra, 

a megfelelő információcserére. Minden esetben rendszeresen tájékoztatom az 

aktuális eseményekről. Társulási üléseken személyesen és telefonon, valamint e-

mailben is referálunk. 

Rendszeresen meghívjuk a polgármester urakat az ünnepségeinkre, a szülői 

értekezletekre, valamint rendkívüli programjainkra. 

Dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző asszony sok segítséget nyújt a 

mindennapokban a jogi kérdések és hivatalos állásfoglalások, ügyintézések 

területén.  A képviselőtestület az intézményünk irányába megfontolt és 

segítőszándékú döntéseket hozott a kiegyensúlyozott működésünk érdekében. 

Kovács Péter pénzügyi csoportvezetővel a kapcsolatunk jól működő, segítőkész 

irányunkban. Minden testületi ülésen és társulási ülésen koordinálja, és szükség 

szerint elemzi és referálja az intézmény aktuális pénzügyi helyzetét és a 

költségvetésével kapcsolatos tájékoztatást. A hivatali ügyintézések során a 

dolgozók segítőszándékúak és jól működő munkakapcsolatban dolgoztunk az 

intézményünk eredményes működése érdekében. 

A 2020/2021-as nevelési év ismét rendkívüli helyzetben telt, mert a COVID-19 

az előző nevelési évhez hasonlóan megváltoztatta mindennapjainkat. 

Alkalmazkodtunk és egyensúlyt alakítottunk ki a járványhelyzethez és megfelelő 

feladatrendszert dolgoztunk ki az intézményünk minden területén! A szükséges 
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elvárásoknak megfelelő  intézkedések a Kippkopp Óvoda és Bölcsődében 

megtörténtek. 

A gyerekek –szülők - nagyszülők és dolgozók egészségének érdekében szükséges 

volt a feladatok ütemezésének bevezetése és a járványügyi helyzethez való 

gyors alkalmazkodás. Nagyon nehéz nevelési évet zártunk a járvány kezelése 

miatt, de sikeresen megbirkóztunk közös összefogással. Az egész nevelési évben 

zsiliprendszerben vettük be és adtuk ki a gyermekeket a szigorú járványügyi 

intézkedések betartása mellett. Idegen engedély nélkül nem léphetett az 

intézmény épületébe. A dolgozók közül senki nem betegedett meg COVID-ban és 

pozitív volt a tesztek és oltások felvételében is a dolgozói kör. A Helyi Operatív 

Tanács vezetésével a közbiztonság, közterület, kommunikáció területen 

csoportvezetők és a tagok részvételével megvalósult a szükséges tanácskozás, 

ahol intézményvezetőként jelen voltam. A bölcsőde az egész nevelési évben 

folyamatosan fogadta a gyermekeket. Az óvodában gyermekfelügyeletet 

tartottunk egy rövid időintervallumban, 2021. március 08.-tól-04.08.-ig. A KIR-

ben beszámolási kötelezettséget láttam el az óvodai gyermeklétszámra 

vonatkozóan. Kislétszámú csoportszervezési formában az írásos szülői kérelmező 

igények alapján fogadtuk a gyermekeket. A járvány által veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása és az 

egészség megóvása érdekében a specifikus szabályok meghatározása megtörtént 

A szabályok alkalmazásának célja volt,hogy olyan rendkívüli intézkedések 

legyenek meghozva,amelyek biztosítják a kialakult helyzet kezelését. A dolgozók 

egészségének megvédése érdekében mindenki számára maszkokat 

biztosítottunk, egyszer használatos gumikesztyűket és vászonkesztyűket 

rendeltünk. A főbejárati ajtónál fertőtlenítőszerrel ellátott lábtörlőt 

helyeztünk ki. Minden bejáratnál szenzoros kézfertőtlenítőt szereltünk fel. 

Gondoskodtunk a megfelelő fertőtlenítőszerek kézfertőtlenítők, takarítószerek, 

tisztítószerek beszerzéséről. Az élelmiszerraktárakat tartós élelmiszerekkel, 

száraz áruval, egyszer használatos ételtartó dobozokkal feltöltöttük. A szociális 

munkába való bekapcsolódás a város vészhelyzeti igényeinek megfelelő elvárások 

alapján intézményünk dolgozói részéről megtörtént. A konyhai dolgozók a 

munkaidőt hajnali 5 órától kezdték meg mindennap, hogy a hűtés és kiporciózás a 

kiszállítás előtt megtörténhessen. 
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Intézményi szinten szükségszerűen több dolgozó rendszeresen bekapcsolódott 

az idősek számára szükséges bevásárlási, ételkiszállítási munkába, az orvosi 

ellátás oltási munkájába adminisztratív tevékenységgel, valamint a könyvtár 

számítógépes adminisztrálási munkájába. Összedolgoztunk a Gyermekjóléti 

Szolgálattal és Kultúra Háza dolgozóival. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot 

telefonon és személyesen is a zökkenőmentes munkavégzés érdekében. 

 Az intézményben az érdeklődők  tájékoztatást telefonon az intézményvezetőtől 

és a helyettestől kaphattak,valamint az étkezéssel kapcsolatban az 

élelmezésvezetőtől. A szociálisan rászorulók részére folyamatosan biztosítottuk  

az étkeztetést kiszállítással egyszer használatos dobozokban. A vészhelyzet 

ideje alatt a szociális étkezőkön kívül további személyek részére üzleti céllal 

étkezést nem biztosítottunk. A tájékoztatások kihelyezése mind az 

intézményben nyomtatott formában, mind az intézményi honlapokon és az 

Önkormányzati FACEBOOKON történt. Az intézményben minden dolgozó 

folyamatosan megkapta a szükséges tájékoztatást az intézményvezető részéről 

a járványmegelőzéssel és a veszélyhelyzettel kapcsolatban. Kikerültek az óvó-

védő kötelezően betartandó szabályok, valamint a helyes kézmosás plakátjai, a 

maszkviselés és kézfertőtlenítés plakátjai az intézmény területén.  

Megtörtént az új munkarend megszervezése és a munkafeladatok ütemezése, 

valamint a dolgozók szabadságolásának összehangolása a vészhelyzettel és a 

koronavírus járvány harmadik szakaszában a járványügyi készültséggel 

relevánsan. 

Rendszeres és alapos fertőtlenítés, nagytakarítás történt folyamatosan a 

dolgozói körrel. A vészhelyzetben az épületbe való belépés csak a dolgozói kör 

számára és munkavégzés céljából volt engedélyezett, ez kifüggesztésre került 

az intézmény ajtóira. Az iskolai étkeztetéssel kapcsolatban az ügyintézés 

intézményünkben az élelmezésvezetőnél történt. Radácsné Bíber Erzsébet 

élelmezésvezető a nevelési év során többször több alkalommal hosszabb ideig 

betegség miatt távol volt. Megbízási szerződéssel és feladatátszervezéssel 

sikerült megoldani a feladatok zavartalan ellátását. Az átadás –átvétel leltár 

folyamata a tartozásokkal, befizetésekkel kapcsolatban megtörtént és belső 

ellenőrzést tartottunk a  konyhai dokumentációra vonatkozóan. Köszönöm szépen 

Monostory Anikónak a segítőkész és kitartó munkát az adminisztratív ellenőrzési 

folyamatban. 
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 Az intézményi programok belső szervezésben valósultak meg a Munkaterv 

alapján. Az évzárónkat a ballagó nagyokkal, szülőkkel, Szülői Szervezet elnökével 

és a Fenntartó képviselőivel sikerült megtartani. 

Köszönettel tartozom kollégáimnak, mert a veszélyhelyzet és járványügyi 

készültség ideje alatt intézményünkben a dolgozók példásan helyt álltak, 

összehangolt munkát végzett mindenki! Erőn felül alkalmazkodtunk a rendkívüli 

helyzet adta feladatvégzéshez! 

A 2020/2021-es nevelési évben a vezetői pályázatomban megfogalmazott 

célkitűzések értelmében intézményünk értékeit, hagyományait megőrizve, az 

abban megfogalmazott innovációs tervekkel és új tartalmakkal kiegészítve 

végeztük mindennapi munkánkat.  

Vezetői koncepcióm alapját a gyermeki jogok tiszteletben tartása és a 

szükségleteik határozzák meg. Ennek alárendelve szervezem és tervezem az 

intézmény személyi, gazdasági és tárgyi feltételrendszerét. Igyekeztem az 

optimális feltételeket megteremteni, amelyek az intézmény eredményes 

működéséhez szükségesek és partnereink számára megelégedést nyújtanak. 

Egyszemélyi felelős vezetőként vállalom a döntésekkel járó felelősséget, a 

dolgozók korrekt tájékoztatását, véleményük kikérését és meghallgatásukat. 

Kiemelt feladatomnak tekintem, hogy az intézményünkbe járó gyermekek 

nyugodt, rendezett, családias környezetben élhessék meg gyermekkoruk játékos 

bölcsődés és óvodás éveit. A szülők biztonságban és jó hangulatú légkörben 

tudhassák gyermekeiket. Gyermekszerető és hivatástudattal rendelkező 

kollégáimmal a Pedagógiai Program megvalósítását hatékonyan és eredményesen 

végezzük. A siker zálogát továbbra is a belső szakmai fejlődésben látom. A 

dolgozói létszámunk kiegyensúlyozott volt, a feladatok színvonalas ellátásához a 

törvény által minimum létszámként előírt megfelelő feltételeket megteremtette. 

A nevelési évben összesen 26 fő volt a dolgozói létszámunk az intézményünkben. 

19 fő dolgozóból az óvodai-bölcsődei részen, valamint a konyhán 7 fő dolgozóból 

álló személyi feltétellel biztosítottuk az intézményben a gyermekek színvonalas 

ellátását. A nevelési év során nyugdíjba ment 1 fő óvodapedagógus 2020. 

decemberben. 1 fő szakképzett bölcsődei dajkát vettem fel 2021. február 1.-től, 

mert 1 fő dajka tartósan távol lesz gyermekvállalás miatt 2021. február 1.-től- 
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2024.-ig. 1 fő élelmezésvezető közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel 

a dolgozó kérésére megszűnt 2021. augusztus 12. napjával. 

A dolgozói szabadságok kiadása szükségessé tette a tavaszi- nyári munkarend és 

a munkafázisok körültekintő megszervezését.  

Jelenleg a nevelési év végén 7 fő óvodapedagógus van személyi állományban, 

ebből 1 fő magasabb vezető/intézményvezető/gyógytestnevelő/óvodapedagógus, 

1 fő intézményvezető-helyettes/óvodapedagógus, 5 fő óvodapedagógus 

munkakörben, 1 fő pedagógus asszisztens Kántor Zsuzsanna  2020. 12. 01.-től 

kezdte meg intézményünkben a szakmai hivatását. Az óvodapedagógusi 

munkakört a diploma megszerzésétől kezdve 2021. július 1.-től tölti be. 

 A három óvodai gyermek csoportban 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. A bölcsődében 2 fő kisgyermeknevelő 

gondozónő, ebből 1 fő szakmai vezető és 1 fő kisgyermeknevelő, valamint 1 fő 

szakképzett bölcsődei dajka van személyi állományban. A kiegyensúlyozott 

létszámnak és a széleskörű szakképzettségnek, valamint az összedolgozásnak, 

gyermekszeretetnek, az elhivatottságnak, egymásra figyelésnek  köszönhetően 

magas színvonalú pedagógiai tevékenység valósul meg intézményünkben,amelyért 

köszönetet érdemel a nevelőtestület!  

Az adminisztratív teendők ellátásában az irodán 1 fő óvodatitkár/pedagógiai 

asszisztens végzettségű kolléganő dolgozik Monostory Anikó, akinek pontos, 

naprakész, felelősségteljes és magas színvonalú munkavégzése kiemelkedő  az 

adminisztratív feladatok ellátásában a nevelési év során. Az adminisztratív 

tevékenységi kör széleskörű, az ASP program vezetése, a Hivatali kapu, a KIR 

rendszer kezelése, a számlák írása széleskörű ellátandó feladatkört igényel napi 

szinten. A statisztikák elkészítésével, az adatszolgáltatásokkal kapcsolatban, a 

kapcsolattartás során a hivatalokkal és partnerekkel, valamint az ügyintézések 

területén nyújtott színvonalas munkájáért köszönettel tartozunk! 

1 fő udvaros/ karbantartónk van Monostory Gyula, aki a kerti munkákat 

teljeskörűen végzi, valamint a fűtéssel kapcsolatos feladatokat, a karbantartási , 

javítási,felújítási munkákat is ellátja. Munkája precíz, alapos, magas színvonalú. A 

kertünkben a rendezettség, a gondozott fák, a virágzó cserjék és virágok az 
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intézményünkbe belépőket megelégedettséggel töltik el.2021. Július végén a 

Virágos Magyarországért pályázat keretén belül az intézményünket is 

megtekintette a bíráló bizottság és nagy elismerésükről biztosítottak 

bennünket. 

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 napi eredményes 

munkavégzés, a dokumentálások, pontos irat-adatkezelések érdekében. A 

nevelési év során folyamatos napi szintű egyeztetések történnek. A felmerülő 

problémákat megbeszéljük, megoldjuk közösen. A kapcsolattartás megfelelő, 

működik az információáramlás. Az iskolai étkezési térítési díjak beszedésével 

kapcsolatban nehézségek adódtak Radácsné Bíber Erzsébet részéről, a 

feladatkört az élelmezésvezető nem tudta ellátni. A  feladatra való felkészülés, 

az ütemezés kidolgozása megtörtént. Radácsné Bíber Erzsébet  e igazolványt 

igényelt,a kártyaleolvasót beszereztük, a szülők számára elkészítettük a 

tájékoztatókat és a nyilatkozatokat. Az ASP rendszer telepítése az 

élelmezésvezetői irodában  megtörtént, sajnos a gyakorlati kivitelezés sikertelen 

maradt az élelmezésvezető részéről.  

Megbízási szerződéssel Lotz Andreával tudtuk megoldani a számlázást,valamint 

Monostory Anikó segítségével, aki végezte az akarattyai és kenesei óvodások és 

bölcsődések számlázását és dokumentálását. 2021. május 11.-től az 

élelmezésvezető tartós távolléte miatt új feladatmegosztás bevezetése vált 

szükségessé a zavartalan ellátás érdekében. 2021. július 19.-től 1 fő 

élelmezésvezető felvétele történt 

Az egy évig tartó nehézségek ellenére a konyha az óvodai, bölcsődei, iskolai 

,szorgalmi időn kívüli gyermekétkeztetést,felnőtt helyi étkeztetést, valamint 

szociális étkeztetést mint alapfeladatot ellátta.   

2021. szeptembertől  és a tavaszi időszakban  is zökkenőmentes volt a főzés és a 

kiszállítás. A szociális étkezést igénylők száma tavasszal és nyáron folyamatosan 

emelkedett. A járvány időszakon kívüli táborok megnövelték a feladatkört!A 

konyhai dolgozók munkájáért, helytállásáért köszönettel tartozunk!Arra 

törekedtem, hogy az intézmény dolgozói közül a munkaköri leírása alapján 

mindenki a tőle elvárható legmagasabb színvonalú munkát végezze a 2020/2021-
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es nevelési évben. Ennek érdekében egyéni, csoportos és dolgozói kört érintő 

megbeszéléseket, munkatársi értekezleteket tartottam és nagy hangsúlyt 

helyeztem a napi szintű folyamatos ellenőrzésre a munkafolyamatok végzésénél. 

A bölcsődében megbízási szerződés alapján havonta 4 órában Dr. Meláth Viola 

gyermekorvos látja el magas színvonalon a feladatokat. Havonta egy délelőtt  

vizsgálja a gyerekeket. Az étlapokat a doktornő rendszeresen megtekinti, aláírja 

és javaslatot tesz a változtatással kapcsolatban. 

A védőnők Óbíróné Karácsony Ágnes és Igazné Mariann az óvodában 

háromhavonta végeznek 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. A járványhelyzet miatt 

elmaradt a védőnővel közösen szervezett  2021. áprilisi ismerkedő program és a 

beiratás is online történt. A kötelező óvodáztatás alóli felmentések intézése 

alkalmával, valamint a statisztika pontosításakor sikerült összedolgoznunk. 

Intézményünk három óvodai gyermekcsoporttal és egy bölcsődei 

gyermekcsoporttal működik. Összesen a 2020. októberi 1.-ei statisztika szerint 

70 fő óvodás létszámmal kezdtük meg a nevelési évet és 73 fő óvodás létszám 

volt 2021. májusra. A bölcsődében 10 fő gyermekkel kezdtük a 2020. októberi 1.-

ei statisztika szerint és 11 fő gyermek volt 2021. 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 2020 októberi 1.-ei statisztika 

szerint:  12 fő óvodás gyermek és 0 fő bölcsődés gyermek.  

Térítés nélkül étkező gyermekek száma a 2020. októberi 1.-ei statisztika 

szerint: 63 fő óvodás gyermek és 9 fő bölcsődés gyermek. 

Térítési díjra kötelezett teljes áron étkező gyermekek száma 2020. októberi 1.-

ei statisztika szerint a következő volt: 7 fő óvodás gyermek és 1 fő bölcsődés 

gyermek. 

Sajátos Nevelési Igényű gyermekek száma a 2020. októberi 1.-ei statisztika 

szerint: 1 fő óvodás gyermek, 2021. január 7.-től +1 fő gyermek és január 13.-tól 

+ 1fő gyermek= összesen 4 fő gyermek,valamint 0 fő bölcsődés gyermek. 

Nem magyar állampolgárságú gyermekek száma a 2020. októberi 1.-ei statisztika 

szerint: 0 fő gyermek. 
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Iskolaköteles korú gyermekek száma: 26 fő gyermek , ebből általános iskolai 

tanulmányait megkezdő gyermekek száma 2021. szeptember 1.-én összesen 19 fő 

gyermek. 

Speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma a 2020. októberi 1.-ei statisztika 

szerint:   

 SNI 1 fő óvodás gyermek,4 fő nevelési év során, 0 fő bölcsődés gyermek 

 BTM 8 fő óvodás gyermek, 12 fő nevelési év során, 0 fő bölcsődés 

gyermek 

 Hátrányos helyzetű: 0 fő bölcsődés és 2 fő óvodás gyermek    

 Halmozottan hátrányos helyzetű: 0 fő bölcsődés és 0 fő óvodás gyermek  

 Veszélyeztetett gyermek 0 fő óvodás, 0 fő bölcsődés gyermek. 

 

 Tartósan beteg gyermekek száma a 2020. októberi 1.-ei statisztika 

szerint : 0 fő óvodás gyermek, 0 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 2020/2021. évre csoportlétszámok 

 

Csoport 
létszám 

2020.X.01. 

létszám 

2021.01.01. 

létszám 

2021.05.01. 

Csipet- Csapat 23 fő 24 fő 23 fő 

Ficánka 23 fő 26 fő 25 fő 

Aprófalva 24 fő 26 fő 25 fő 

 

Összesen 
70 76 73 

Csoport 
létszám 

2020.X.01. 

létszám 

2021.01.01. 

létszám 

2021.05.01. 

Bölcsőde 10 fő 11 fő 11 fő 
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1.2. Tárgyi feltételek 

 

A 20/2012 (VIII.30.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szerinti kötelező 

felszerelés és eszközrendszer jegyzékben meghatározott eszközökkel 

intézményünk alapvetően  rendelkezik,  az eszközellátottságunk jónak mondható. 

A 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. 

Felújítási munkálatok az épületben nem történtek a nevelési év közben. Egy 

nagyobb értékű konyhai gép meghibásodott és mivel  a fő rész törött el 

javíthatatlanná vált ezért újat vásároltunk. Konyhai edényeket szereztünk be, 

nagyobb lábosokat és fazekakat. Az Önkormányzat által megnyert Magyar Falu 

pályázat keretében udvari játékokat, padokat kaptunk. Járda kialakítása is 

megvalósulhat a pályázat keretében. A vírushelyzet miatt nem valósult meg a 

betervezett időszakban a kivitelezés. A megvalósításáról döntött 2020. július 

13.-án a képviselőtestület és átütemezte a kivitelezést 2020/21-es nevelési 

évre. A kivitelezési munkálatok 2021. áprilisban kezdődtek és a nyári időszakban 

folytatódtak. Reméljük a nevelési év kezdetére befejeződnek a munkálatok és a 

gyerekek birtokukba vehetik az udvart. 

Költségvetési finanszírozással az udvarra egy új csúszda került beszerzésre. A 

négy gyermek homokozó és a hinta alatti terület friss homokkal lett feltöltve a 

nevelési év során. 

A gyermekcsoportok számára poharakat, tányérokat, csészéket szereztünk be. 

Száraz-nedves porszívót vásároltunk a régi helyett. Sarokcsiszolót vásároltunk a 

karbantartási munkákhoz. 

A tönkrement helyett egy új asztali számítógépet és egy Lap-Top-ot sikerült 

beszerezni az irodai adminisztrációs munka végzéséhez. 
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Levegő szűrőket kaptunk ajándékba három darabot a Kenese Alapítványtól és 

egyet mi vásároltunk a vírus elleni védekezéshez. Köszönjük szépen a felajánlást! 

 

Játszótéri játékok szükségszerű javítása, bővítése, költségvetési erőforrások 

szerinti folyamatos fejlesztésük kiemelt jelentőségű számunkra az előírásoknak 

megfelelően. 

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 és biztosították. 

Érezhető volt, hogy létszámgondokkal küzdenek, de kis időbeni csúszásokkal 

sikerült mindig a szükséges munkát elvégezni. A Városgondnokság új vezetőjével 

Séri Zsolttal sikerült együttműködő kapcsolatot kiépíteni. A jelzett 

munkálatokat megtekinti és a munka ütemezését ismerteti velünk. Az udvarosunk 

rendszeresen le tudja vágni a füvet a bölcsődei és óvodai játszóudvarokon 

mentesítve ezzel a Városgondnokságot. A Városgondnokság egész éves munkáját 

köszönjük! 

A Városvédő Egyesület nagy segítséget nyújtott a főbejáratnál lévő esővédő 

lefestésével,a kerítés festésével és a játszóudvar hátsó részénél a kerítésnek a 

nyithatóvá tételében.  

 

 

 

 

1.3. Gazdálkodás, költségvetés teljesültsége 

 

 

A 2020/2021-es nevelési évre elfogadott költségvetés megfelelő keretet 

biztosított a működéshez. Kiemelt szempont volt a megfontolt és 

költségtakarékos gazdálkodás. Nagy öröm számunkra, hogy a költségvetési 

keretek között sikerült maradnunk, sőt megtakarításunk keletkezett az előző év 

elszámolásakor. Gazdálkodásunkat az elmúlt időszakban nagyfokú takarékosság, 

az előirányzatok megtartása jellemzi. A betervezett kiadásokat figyelembe véve 

történtek a beszerzések. Kovács Péter pénzügyi vezetővel és az óvodatitkárral 
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együtt a  pénzforgalmi kivonatot állandóan figyelemmel kísérem és az elfogadott 

költségvetési kereten belül történik a teljesítés. Az energiadíjak alakulását és 

az aktuális óraállásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük és nyilvántartjuk. A 

pénzforgalmi adatokról a pénzügy tud részletes tájékoztatást adni, kimutatásai 

alapján iránymutatóak a költségvetési adatok.  

 

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. A 

jogszabályváltozások miatt a dokumentumok figyelemmel kísérése kiemelt 

feladat folyamatosan. Szükség szerint átdolgozásra, létrehozásra kerültek a 

jogszabályi követelményeknek megfelelően. Intézkedési tervek, Gyakornoki 

Szabályzat, Tanulmányi szerződések, az ÁSZ vizsgálat során kért új 

dokumentumok létrehozása. 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. 

Hatósági ellenőrzések,kötelező ellenőrzések: 

 2020. szeptember hónapban- Érintésvédelmi Szabványossági 

Felülvizsgálat 

 

 2021. március hónapban -NÉBIH ellenőrzés - hiánypótlására intézkedési 

terv készítése történt 

 

 2021. március hónapban-Veszprém Megyei Kormányhivatal által 

folytatott bölcsődei ellátásra vonatkozó 1 évet felölelő átfogó 

hatósági ellenőrzés 

 

 2021. március hónapban -ÁNTSZ  hatósági ellenőrzés 

 

  

 2021. április hónapban- Játszótéri eszközök kötelező ellenőrzése 

intézményvezetői megrendelésre az MSZEN 1176 szabvány alapján 
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 2021. június hónapban- 2021. évre vonatkozóan Állami Számvevőszék-

V0928 ellenőrzés azonosító számú monitoring típusú ellenőrzés keretében 

17 dokumentumot, szabályzatot kellett rendelkezésre bocsátani 

 

 2021. augusztus 31. belső ellenőrzés számlaírásra vonatkozóan 
 

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. Kárpáti Ágnes szakpszichológus 

bevonásával stressz kezelésben sokat segített a dolgozói közösségből hozzá 

fordulóknak. 

Az Örökös  Zöld Óvoda címet 2021. január 27.-ei dátummal ellátva kaptuk meg. 

A pályázatot 2020. őszén  írtam meg és a kisgyermekkori környezeti nevelés 

terén végzett intézményi tevékenység elismeréseként az EMMI jóváhagyásával 

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr adományozta. A 

kritériumrendszernek való megfelelés kiteljesítése érdekében folyamatos az 

óvodai csoportok   környezettudatos magatartásának az alakítása. Egészséges 

ételeket tartalmazó receptkönyv létrehozásába kapcsolódtunk be a nevelési év 

során, rajpályázatokon veszünk részt és igyekszünk az egészséges életmódra 

törekedni a mindennapokban!  Az egészségvédő-egészségfejlesztő betervezett 

programjainkat a Munkaterv alapján az őszi- téli-nyári hónapokban sikerült 

megvalósítani. A tavaszi időszakban rövid ideig elmaradtak illetve  hónapig online 

valósultak meg a programok a járvány miatt. 

Kiemelkedő kohéziós jelentőségű közösségépítő esemény volt intézményünk 

névadójának Kippkoppnak a 21. születésnapi évfordulójának a megünneplése. 

2020. október 13.-án tartottuk nagy sikerrel., Kippkopp meséjével és  táncházzal 

ünnepeltünk. Nagy torta volt a meglepetés aznap a gyerekek örömére.  

A szülői értekezleteket, fogadóórákat a betervezett időpontok alapján 2020. 

szeptemberben az udvaron  sikerült élőben  megtartani. A hagyományos Katalin 

bál nem valósult meg a járvány miatt. 

A dajkák munkaköri leírásukban megfogalmazott feladatok ellátását végzik az 

óvodapedagógusokkal szorosan együttműködve. A lehető legtöbb időt bent töltik 
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a csoportban és így eredményesebb a nevelőmunka és hatékonyabb az 

összedolgozás az óvodapedagógusok és a dajkák között. A közösségünkben 

kialakult 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 kettő (óvodai-bölcsődei dolgozók-konyhai 

dolgozók külön oktatáson) alkalommal. Munkavédelmi felelősünk a nevelési év 

során megújító továbbképzésen vett részt Székesfehérváron, hogy ismereteit 

felfrissítse. 

A tűzcsap, tűzoltókészülékek és a nyomáspróba valamint a nyomásmérés 

vizsgálata megtörtént kettő alkalommal az előírásoknak megfelelően. Tűzriadó 

gyakorlatot az előírásoknak megfelelően megtartottuk. A DRV- től a 

többkomponenses víz vizsgálatot elvégeztettük ( legionella vizsgálat is készült)  

a nevelési év során két alkalommal. 

A kártevő irtási szolgáltatás ÁNTSZ engedélyszámmal rendelkező szolgáltatóval 

kötött szerződés alapján a törvényességi előírásoknak megfelelően megtörtént 

kettő 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 jegyzőkönyvek és vizsgálati eredmények rendelkezésre állnak. 

 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.  

Az óvodai élet mindennapjaiban a gondozás-egészséges életvitelre nevelés, 

mozgás, játék, munkajellegű tevékenységek, hagyományőrző tevékenységek, éves 

munkaterv, csoportnaplók tervekre, időintervallumokra kiterjedően részletesen 
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tartalmazzák. Az egészséges életmód és életvitel kiemelt hangsúlyozása 

érvényesült. Egészség-hetet tartottunk a megvalósulás érdekében. Az 

egészségnevelés és prevenciós foglalkozások szervezése kiemelt figyelmet 

kapott folyamatosan. Ebben a témakörben hasonlóan az előző nevelési évhez újra 

több alkalommal tartottak színvonalas foglalkozást az óvodapedagógusok az 

óvodai gyermekcsoportoknak. 

A madárbarát kert gondozása, a madáretetők felújítása megtörtént. Sok 

madáreleséget készítettek a csoportok, ami esztétikai látványt is nyújtott a 

kihelyezéskor. Az előző nevelési évben újrahasznosított koncepcióval kialakított 

komposztálót használjuk. A zöldségeskert kialakítására tavasszal sor került a 

nagycsoportos gyerekek sok palántát ültettek az óvodapedagógusokkal. A termést 

közösen fogyasztják el a gyerekek. Játszóudvarunk, valamint az intézményünk 

előtt is nagyon szép a természeti környezetünk. Az udvarosunk Monostory Gyula 

keze munkáját dicséri a rendezett udvar, ápolt kert!  

Gyermekvédelmi feladatok ellátása Andrejkáné Dalman Szilvia gyermekvédelmi 

felelős irányításával eredményes volt. Az óvodapedagógusok, szülők jelzéseit 

folyamatosan figyelemmel kíséri, a családokkal együttműködik. A Balatonkenesei 

és a Balatonalmádi Gyermekjóléti Központtal rendszeresen együttműködünk és 

közös szakmai témakörben, valamint aktuális gyermekvédelmi jogszabályi 

vonatkozásban megbeszéléseket tartunk. 

A hátrányos helyzetű gyermekek meghatározásra kerültek a jogszabály alapján. 

Az együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal és a jelzőrendszer további 

tagjaival rendszeres és jól működő volt. Az értekezleteken, 

esetmegbeszéléseken mindig részt vettünk, amikor a járványhelyzet ezt 

lehetővé tette. Esélyegyenlőség, a különleges figyelmet igénylő gyermekek 

nevelése, fejlesztése szakemberek segítségével megoldott volt. 

Minősítéssekkel és tanfelügyelettel kapcsolatos elvárások segítése, szervezése, 

dokumentálása, széleskörű tájékoztatás, online továbbképzések szervezése -a 

Székesfehérvár Oktatási Hivatallal,szakértőkkel szoros kapcsolattartás- a 

nevelőtestület, illetve érintett óvodapedagógus számára megtörtént. Aktuális 

általános tájékoztatást és jogszabályi értelmezést kapott minden 

óvodapedagógus és kisgyermeknevelő. Egy gyógytestnevelő Galambos Lászlóné 

mester megújító minősítése online szervezésben történt az Oktatási Hivatal 
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részéről. Eredményesen sikerült az eljárásrend. Vargáné Dobó Katalin 

óvodapedagógus és Andrejkáné Dalman Szilvia óvodapedagógus meghirdetett 

tanfelügyeletét újra elhalasztották a járványra való hivatkozással az OH 

részéről. 

Álich Barbara gyakornok Pedagógus I. minősítését kezdeményezte az OH. A 

hivatalos bejelentkezés megtörtént az elvárásnak megfelelően. Elfogadta a 

kolléganő jelentkezését a minősítő eljárásra a Hivatal és a portfóliót 2021. 

november 25.-ig szükséges feltöltenie. Szaktanácsadó igénybevételének 

lehetőségéről tájékoztattam a kolléganőt, segítve ezzel szakmai kompetenciáinak 

fejlődését. 

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 a nevelési év során 

a járványhelyzeti időszak kivételével Galambos Lászlóné gyógytestnevelő 

vezetésével a nevelési év során a nagycsoportos korú gyermekek 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. 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.  

Szenzoros Integrált Terápia foglalkozások szerveződtek a járványhelyzeti 

időszak kivételével Tóth Gézáné óvodapedagógus /terapeuta vezetésével 

szakorvosi beutaló alapján, szakértői javaslatra, valamint  Nevelési Tanácsadó 

javaslata alapján. A BTM nehézséggel küzdő gyermekkel lelkiismeretesen 

foglalkozott. A gyerekek fejlesztése színvonalas és eredményes volt a nevelési 

évben. 
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Néptánc foglalkozások szerveződtek az első félévben nagycsoportos korú 

gyermekek számára Vargáné Dobó Katalin óvodapedagógus vezetésével ,a 

néphagyományőrző óvodai rendezvényeken szerepeltek. pl.: Mihály –napi vásáron, 

óvodai szüreten, Márton - napon színvonalas műsort mutattak be. Programjainkat 

szépen színesítették a néptánc bemutatók.  

Ovi-zsaru óvodai prevenciós bűnmegelőzési programcsomag több modulját 

tartotta a nagycsoportos gyerekeknek nagy sikerrel a nevelési év során 

kolléganőnk Ujfalusi-Hujber Zsófia. Szorosan összedolgozott a Balatonalmádi 

Rendőr főkapitánysággal, ahol a tanfolyamot is végezte. Az évszakprogramba 

szervesen beépülve szerveztük ezeket a foglalkozásokat. 

A fejlesztőpedagógiai, a logopédiai foglalkozások 2020. szeptembertől 

szakember által rendszeresen biztosítottak voltak óvodánkban a szülők részére 

térítésmentesen. Rendszeresen egyeztettek az óvodapedagógusokkal a gyerekek 

fejlődési üteméről. Czél Emese fejlesztőpedagógus online formában és 

személyesen látta el a fejlesztést óvodánkban, Soltész–Takács Melinda 

logopédus szintén online formában és személyesen látta el munkáját. 

Vezetői pályázatomban megfogalmazott nevelőtestületi és szülői igényfelmérés 

alapján rendszeresen foglalkozásokat tartott Kárpáti Ágnes gyermek 

szakpszichológus kiemelkedő eredményességgel 2020/2021-es nevelési évben. A 

szülőkkel együttműködve konzultációkat tartott rendszeresen. 

A hittan foglalkozások a járványhelyzetre való tekintettel elmaradtak. a szülők 

számára online formában sikerült anyagot eljuttatni az egyház részéről. 

 

Előminősített Referencia Intézmény minősítési kritériumainak szellemében 

magas színvonalon  megfeleltünk a szakmai elvárásoknak a nevelési év során. 

Nevelésnélküli munkanapok: öt helyett három  alkalommal tartottunk a nevelési év 

során. Az év közbeni zárva tartás a szülői igények felmérése mellett (téli zárás 

rendje) a Fenntartó engedélyével a betervezettek szerint történt. Tavasszal a 

rendkívüli veszélyhelyzeti rend alapján tartottunk nyitva, nyáron 2 hétre  zártunk 

be  a nagytakarítás idejére a szülői igények felmérését követően.  

Rendkívüli esemény, kórházi benntartózkodást igénylő gyermekbaleset nem 

történt a nevelési év során. A dolgozói kört érintő esemény a következő  

dolgozókra vonatkozóan történt: 
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 a konyhai dolgozók közül 1 fő kórházi ellátása volt kettő alkalommal a nevelési év 

során, ez esetben vizsgálati eljárás indult a dolgozó munkahelyi balesetre 

vonatkozó nyilatkozattétele miatt,amely elutasításra került.  

Továbbá 1 fő óvodapedagógus szabadsága alatt történt baleset. 1 fő bölcsődei 

dajka került kórházba kivizsgálásra,1 fő bölcsődei dajka szülés miatt került 

távollétbe tartósan. 

A Szülői Szervezettel való kapcsolat:  segítséget kaptunk a nevelési év során a 

programjaink támogatásához, külön köszönjük a nevelési év során Tóth Renczes 

Katalin  elnök, valamint a tagok munkáját. A nagycsoportosok ajándékozásához 

hozzájárultak az évzáró keretében.  

Képzések - Továbbképzések - Pályázatok 

Továbbképzések megvalósulása az érvényben lévő terv alapján történt. Több 

dolgozó térítésmentes továbbképzésen vett részt, ezt a kialakult jó gyakorlatot 

a szakmai innováció érdekében megtartani és bővíteni szeretném a következő 

nevelési évben is. Kiemelkedően fontosnak tartom az önképzést és a 

térítésmentes e- lerning továbbképzési lehetőségek megragadását mind az 

óvodapedagógusok, mind a kisgyermeknevelők részéről.  

1 fő óvodapedagógus gyógypedagógiai  BA/BSc állami ösztöndíjas képzésben vesz 

részt. Nevezett hallgatói (becsült) jogviszonya 2023. 07.15.-ig tart. Sikeresen 

végezte a félévi és évvégi vizsgákat is. 

1 fő óvodapedagógus a továbbképzési program alapján 2020. júliusában nyert 

felvételt fejlesztő, differenciáló pedagógiai szakvizsgás 4 szemeszteres 

képzésre. Sikeresen elvégezte az első évet. 

1 fő pedagógus asszisztens 2021. június 24.-én  szerezte meg az alapfokozatú 

óvodapedagógus diplomát.  

A szakmai innováció, az óvodapedagógusok identitása a tanulás iránt jelentősen 

hozzásegít bennünket az eredményes szakmai színvonalhoz!  

A munkavédelmi felelős sikeres megújító képzésen vett részt.  

Az intézményi munka értékelése a szabályzatok alapján valósult meg. 

Célellenőrzés, folyamatos, valamint alkalomszerű ellenőrzés és megfigyelés 
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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 pedagógiai 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. Tudatosul bennük, 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 sikerült ütemezett formában megvalósítanom. 2021. július 15.-én lejárt 

az első vezetői ciklus és a Társulási Tanács határozata alapján pályázat nélkül a 

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde nevelőtestületét kérte fel az intézményvezetői 
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megbízáshoz az egyetértő nyilatkozat megküldésére. A törvényi elvárásoknak 

megfelelően  titkos szavazással 100%-os támogatottságot kaptam. A Társulás 

részéről is 100%-os támogatással kaptam meg az új kinevezést , amelynek nagyon 

örülők! Köszönöm szépen a bizalmat! 

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.  

2020. szeptember 1. - november 31.-ig tartó időszak  

Ősz a Kippkopp Óvodában 

Évszakfelelősi rendszerünkben az idei Ősz programjainak a szervezése az 

Aprófalva csoport feladata volt. 

Nagyon vártuk az őszt az oviban. A kicsik fogadása nem maradt el. Mindenki 

megismerkedett a saját csoportjával és az ott dolgozókkal. Sajnos a 

nagycsoportosokat nem kísérhettük első napjukon az iskolába, a kialakult 

járványügyi helyzet miatt. Az óvoda életében tartalmas programokkal próbáltuk 

megtölteni a mindennapokat. Szeptemberben készülődtünk a Mihály-napra. A 

vásáros előkészületben a járványügyi előírások szigorú betartása mellett Varga 

Balázs keramikus művész is segített. Nagy lelkesedéssel mutatta be és 

magyarázta el, hogyan tudunk agyaggal dolgozni. A gyerekek lelkesen dolgoztak 

és nagyon örültek a kiégetett munkáiknak, amit aztán örömmel vittek haza. 

Takarítási Világnapon rendbe raktuk az udvaron a kisházakat. Söpörtünk, 

gyerekek válogatták a játékokat. Dicséretesen vettek részt a gyerekek a 

Tűzriadón. Köszönjük a lehetőséget Majoros Trudinak és Monostory Margitnak, 

amely során részt vehettünk a Könyvtári programokon. Kerti Teréz és Nagy 

Krisztina foglalkozásvezetését külön köszönjük! Hónap végén kicsit másképp 

nyitottuk meg a Mihály-napi vásárt. A szervezőcsoport  Aprófalva árusította a 

közösen elkészített vásárfiákat és táncházat szerveztünk.  Sajnos a kialakult 

helyzet miatt a városi rendezvény elmaradt. 

 Októberben az Állatok Világnapjára Ujfalusi-Hujber Zsófi vidám állatos 

összeállítást készített, melyet együtt néztünk meg az óvoda éttermében. Rögtön 

folytatódott a készülődés a „Tök” napra. Tökkel kapcsolatos verseket tanultunk, 

lampionokat, tököket készítettünk. A Kultúra Háza által szervezett „Tök”-nap 
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erősítette a hagyomány ismeretét és segített abban, hogy közösen eltölthessünk 

egy kellemes délutánt. Az  „Ovi-zsaru” program keretében ismerkedtek a 

gyerekek a közlekedési szabályokkal, rendőri munkával. Október 13-án tartottuk 

Kippkoppnak a 21. születésnapját. Minden csoport készült gesztenyés verssel, 

mondókával. Megnéztük a Kippkopp és Tipptopp című mesét. Fergeteges 

táncházat tartottunk, még a bölcsődések is ropták a táncot. A gyerekek nagy 

megelégedésére Kippkoppnak gyönyörű születésnapi tortája volt. A 

szüretről idén inkább csak beszélgettünk, képek, felvételek segítségével 

igyekeztünk közelebb hozni a gyerekekhez a kapcsolódó szokásokat. Az egyre 

szigorodó intézkedések miatt a szülők nem léphetnek be az óvoda épületébe, 

csak a gyermekek és az ott dolgozók. A gyerekeket zsiliprendszerszerűen a 

dajka nénik és lehetőség szerint az óvónénik veszik át és adják át az ajtóban. 

Ebben az időszakban is elmaradnak a városi programok. A november 11-i Márton-

napot is óvodai közegben rendeztük meg. Kati néni ezen az alkalmon is nagyon 

élvezetes és remek hangulatú táncházat tartott a gyerekeknek. Előtte néhány 

szót hallhattunk tőle a Márton-naphoz kapcsolódó népszokásokról, majd a 

néptáncosokkal meghozták mindenkinek a kedvét a táncoláshoz. Szokásos 

egészség hetünk nem úgy zajlott, ahogyan szerettük volna. Nem látogathattuk 

meg az orvosi, fogorvosi rendelőket. Az idén Szöllősi József szakácsunk vállalta 

be az egészséges ételekkel kapcsolatos bemutatót a gyerekeknek, de a 

járványügyi helyzet miatt a zöldségtálakat tudta csak sajnos elkészíteni, a 

bemutatót a jelenlegi helyzetre való tekintettel nem tudta számunkra 

megtartani, azonban segítségét és segítőkészségét nagyon szépen köszönjük! 

Reméljük, hogy a jövőben otthon is sokszor kerül az asztalra nyers zöldségféle 

az egészséges életmód kialakítása érdekében! Bízunk benne, hogy jövőre már 

sikerül megvalósítani ezt a programot is! A hét első napján Betti néni jól 

megmozgatta az egész óvodát. A kollégák is szívesen részt vettek a zenés 

tornában. November hónapban online segítséget kaptunk SNI-s és BTM-es 

gyermekek nevelésével kapcsolatosan. Az őszt lezáró program az óvónők által 

előadott Sündisznócska lovagol című, Móra Ferenc által írt mese. A stafétabotot 

átadjuk a Csipet- Csapat csoportnak.  Tartalmas, izgalmas és élményekben 

rendkívül gazdag ősz áll mögöttünk. Elmondhatjuk, hogy a gyerekekkel együtt mi, 

pedagógusok is élveztük minden pillanatát. 

2020. december 1. – február 28.-ig tartó időszak 
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Tél a Kippkopp Óvodában 

Évszakfelelősi rendszerünkben az idei téli programjainak a szervezése a 

Csipet- Csapat csoport feladata volt. 

Szép, téli díszbe öltöztettük az óvodát , amihez a másik két óvodai és a 

bölcsődei csoport is tevékenyen hozzájárult. Az adventi ünnepkör kezdete a 

2020- as évben már november végén elindult, így a gyerekekkel már november 

30- án gyertyát is gyújtottunk – közösen, az óvoda zöld részén. Ez mindig igen 

bensőséges esemény nálunk. Hétről hétre alkalomhoz illő mesével éljük meg a 

várakozást- hol egy diavetítéssel, hol mesevetítéssel, alkalmanként mesejáték 

keretében. Ez évben Marék Veronika és Bartos Erika meséi köré építettük a 

tevékenységeket a gyerekek nagy örömére. 

December elején Vargáné Dobó Katalin óvodapedagógus 40 év színvonalas 

szakmai munka után nyugdíjba vonult. A Ficánka csoportban a szakmai 

tevékenységet Kántor Zsuzsanna folytatja, akit még egyszer üdvözlünk a 

munkaközösségben. 

 Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre sajnos december elején  nem 

láthattuk vendégül a csoportokban személyesen a Mikulást sem. Igyekeztünk 

ennek ellenére is a lehető leggyermekközpontúbbá tenni ezt az ünnepet: a 

Mikulás „helyettese” az ablakon kopogtatott a gyerekeknek, ablakon át még 

dalokat, verseket is hallgatott 3.-án. Épp ezért a kicsik még aznap délután ki is 

készítették neki a benti cipőiket és nagy örömünkre másnap reggel mindenki 

talált is egy gyönyörű csomagot benne. - Amit ezúton is nagyon köszönünk a 

Katolikus egyháznak! 

Óvodánk életében komoly szerepe van a néphagyományoknak, így december 11-én, 

pénteken nem maradhatott el a luca-napi kotyolás, a Luca-búza ültetés sem. 

Sajnos a gyerekek saját részre nem készíthettek idén „poharas búzát”, mivel a 

szabályok értelmében ilyesmit nem vihettek volna haza, ezért úgy határoztunk, 

minden csoportnak saját kis „ültetvénye” lesz, amit közösen gondozunk majd. 

A karácsonyt december 16-án ünnepeltük szintén zárt körben. Csoportunk egy 

Bogyó és Babóca mesefeldolgozást adott elő az óvodának. A gyerekek nagyon 

ügyesek és lelkesek voltak. A mese után pedig a mindenki által legjobban várt 

esemény következett: az ajándékkeresés. Minden csoport csodás ajándékokat 
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kapott, melyeket a gyerekek azonnal birtokba is vettek.  A közös ajándékokon 

felül minden gyermek személyesen is egy kedves ajándékkal térhetett haza, 

Balatonkenese Város Önkormányzata jóvoltából, amiért a gyerekek és saját 

nevünkben is köszönetet mondunk. 

Köszönetünket fejezzük ki a dajka néniknek, hogy a mikulás- illetve a karácsonyi 

csomagokat a gyerekek részére fertőtlenítették, hogy hazaadhatók legyenek. 

A téli szünetet követően a gyerekekkel közösen leszedtük a karácsonyi díszeket, 

rendbetettük a csoportszobákat és felkészültünk egyik legfontosabb 

feladatunkra: a téli madáretetésre. Madárbarát Óvodaként kiemelten kezeljük 

ezt a tevékenységet: sok-sok kis vendégünk van az ablakok előtt a gyerekek és 

óvó nénik legnagyobb örömére. Magvakkal, faggyúgolyóval és Barbi néni idei 

újításával, zselatinba gyúrt gabonával egészen a meleg beálltáig folyamatosan 

gondoskodunk a környékünkön telelő kismadarakról. 

Január 5-én nagy öröm ért bennünket: a Balatonkenese Városért Közalapítvány 

adománygyűjtésének (itt megjegyeznénk, hogy köszönettel tartozunk minden 

adományozónak, hogy az Alapítvány gyűjtését sikerre vitték), illetve 

Balatonkenese Város Önkormányzata és az óvoda közös beruházásának 

köszönhetően az intézmény négy csoportszobájába beszerzésre került egy-egy 

Airfree WM140 levegőtisztító berendezés egészségünk védelme érdekében. 

A Nevelési Tanácsadó döntése értelmében a tanköteles korú gyerekek kb 30 %-

ának javasolt még további egy óvodai nevelési év. Az iskolába menő 

nagycsoportosok iskolaérettségi szintfelmérése január végén- február elején 

megtörtént. Valamennyi gyermekünk iskolaérett, felkészült a majdani 

iskolakezdésre. A pontos eredményekről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk. 

19 fő gyermek kezdheti meg általános iskolai tanulmányait 2021. szeptember 

elején. 

Február 1-jén a bölcsődénkben, a Maci csoportban is személyi változás történt:  

Bodó – Németh Kitti távolléte idejére Vargáné Tóth Ilona, bölcsődei dajka került 

a csoportba. 

Az elmúlt hónapokban a személyi változások mellett továbbra is biztosított a 

színvonalas szakmai munka.  
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Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony napján izgalommal vártuk a medve 

időjóslását. Azokban a napokban is sok szép színes gyermekmunka került ki 

folyosóinkra. 

Nagy örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy óvodánk szigorú elvárás rendszer 

alapján megpályázást követően elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet! 

Február 8-án nevelés nélküli munkanap keretében intézményünkben az óvoda 

dolgozói köre online előadásokon vett részt, hogy szakmai szemléletünket 

szélesítsük. Köszönjük az Önkormányzatnak a nevelés nélküli munkanap 

engedélyezését és a szülőknek is, hogy megoldották aznapra gyermekük 

elhelyezését. 

Február közepére elkészültek a szakmai beszámolók is az intézményünkben 

fejlesztő munkát végző szakemberek részéről. 

Farsangunkat február 12-én tartottuk, szintén zárt körben. Évről évre ez 

szokott lenni a gyerekek kedvenc mulatsága: idén sajnos a járványhelyzet miatt 

nem hozhatott be egy kisgyermek sem csemegét, üdítőt az ünnepre, de az 

Élelmezésvezető és Intézményvezető asszony szerencsére talált egy kiskaput, 

így a konyhán keresztül minden csoportnak biztosítottak süteményeket, amiért a 

gyerekek nevében is köszönetet mondunk. 

A tavalyi nevelési év során óvodánk csatlakozott az Ovi Zsaru programhoz, 

amelynek keretében a nagycsoportosokkal foglalkozunk egy komplex, prevenciós 

bűnmegelőzési programcsomag keretében játékosan, bábok segítségével. Ezt a 

tevékenységet az idei nevelési évben is folytatjuk a gyerekek nagy örömére, 

ugyanis olyan színes fejlesztési lehetőséget rejt, mely által a gyerekek 

ismereteit bővítjük. 

 Március elsejétől az évszakfelelősi feladatot átadjuk idei „Tavaszunknak”,  

Ficánka csoportnak. Jó munkát kívánunk! 

 

2020. március 1. - május 31.-ig tartó időszak 

 

Évszakfelelősi rendszerünkben az idei tavaszi 

programjainak a szervezése a Ficánka csoport feladata volt. 
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Tavaszi zsongás 

„Táncolj, dalolj, Tavasztündér, színezz rétet, kerteket,  

ébredező vidék fölött illatfelhők lengjenek.” (Mentovics Éva) 

A tavaszi ünnepkör végére két fontos esemény maradt a Kippkopp Óvoda 

és Bölcsőde életében, az Évzáró és ballagási műsor, illetve a Gyereknap. 

A május mozgalmas és élménydús volt. Egyik héten még a Madarak és fák 

napja volt, másikon a rovarok életét és felépítését vettük górcső alá a 

gyerekekkel az óvodában. A tavaszi szeszélyes időjárás sem maradt ki a 

témahetek kavalkádjából, és a tavaszi virágokat is számba vettük. A kert 

gondozása vagy egy méhraj sem foghatott ki az óvodásokon. Nagycsoportosaink a 

szülőkkel és az óvodapedagógusokkal „karöltve” készültek a szorgalmi időszak 

lezáró ünnepségére, az Évzáróra. A pandémiás helyzet miatt elrendelt 

szabályozások sokáig behatárolták lehetőségeinket, így online műsorra 

készültünk. Az utolsó héten viszont, a fenntartó határozata alapján, élőben 

bonyolítottuk le az ünnepséget, természetesen a szabályokat betartva. A 

gyerekeket felkészítettük a szülők és testvérek előtti szereplésre, hiszen már 

majdnem két éve zártabb életet él a nevelési intézmény. A gyermekek világában 

ez nagyon hosszú időszak, így meghatározó életükben. A próbák remek 

hangulatban teltek, nagyon élvezték a nagycsoportosok, hogy szerepjátékot 

játszunk. Mürkli Anikó szakvizsgázott óvodapedagógus a rendező szerepét 

töltötte be, míg a gyermekek tündér, időjárás jelenségek, rovarok és virágok 

szerepét tapasztalták meg. Az intézményi dolgozók csapatmunkája is kiemelkedő 

volt. Az Évzáró és ballagó ünnepség május 27.-én délután 16.30 órakor került 

megrendezésre. Aznap reggel a nagycsoportosok izgatottan jöttek óvodába. 

Délután az óvoda éttermében gyülekeztünk. Izgalommal teli volt a várakozás. Az 

előadás címe „Tavaszi zsongás” volt, ahol a tavasztündér találkozott időjárási 
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jelenségekkel (napocska, felhő, zápor, szellő), virágokkal (tulipán, ibolya, 

gyöngyvirág, százszorszép) és rovarokkal (pillangók, méhek, katicabogarak). 

Mindenkit felébresztve körtáncot lejtettek és elindult az élet. Az előadás után a 

tarisznyákat és az ajándékokat átadva a ballagó műsor következett. Búcsúzva az 

óvodától zengett a terem a Kippkopp Búcsúzó. Andrejkáné Dalman Szilvia 

intézményvezető-helyettessel felkötötték a Kippkopp lobogóra a 2021. évi 

ballagók szalagját. 

Galambos Lászlóné (Betti néni) intézményvezető elbúcsúztatta a nyugdíjba 

vonuló Vargáné Dobó Katalin óvodapedagógust. Lezárult egy korszak, és 

elkezdődik lassan egy új, a nyári időszak. 

Május utolsó hetében azonban a nevelési intézményben nem csak a 

nagyobb gyerekekről szólt az élet, készülődött valami. Egy izgalmas nap van 

május végén, ami az óvodások életében meghatározó, a Gyereknap. Kicsik és 

nagyok kedvence ez a nap, amit idén zárt kapuk mögött tartottunk, de így is jól 

lehet mulatni! A gyerekek számára mindig élvezetes kivetítőn megtekinteni régi 

emlékeket, miközben felismerik magukat a fényképeken, videókon. Mese után 

beindult a kémialabor és kotyvasztottunk egy óriás buborékfújáshoz alkalmas 

varázslöttyöt. A hullahoppozás, a táncverseny, és a szabad festés is nagy siker 

volt, ahogy a jégkrém kóstolás is. Szerencsére remek idő kerekedett és 

kimehettünk az óvoda udvarára játszani és buborékokat kergetni. Néha nem kell 

különösebb ok egy játékhoz, csak élvezni kell, hát ilyen a buborék is, klassz 

kipukkasztani. Az udvari játékokat színesítve volt akadálypálya, célba dobás, 

focizás, labdázás, gólyalábas egyensúlyfejlesztés. Minden gyermek talált 

kedvére való elfoglaltságot, amivel közben fejleszthette tapasztalatait és 

tudását. Remek délelőtt volt. Aznap a gyermekek fagyi jeggyel, ajándékkal, 

finomsággal és élményekkel telve, jókedvűen tértek haza. 
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Ebben az évben Aprófalva kapta az egyik legszebb évszakot, a Tavaszt. Úgy 

kezdődött minden, ahogy minden évben. Felköszöntöttük Nőnap alkalmából a 

csoport lányait és a dolgozókat. Az Önkormányzat virággal kedveskedett a női 

dolgozóknak, melyet Jurcsó János Polgármester Úr és Jurics Tamás Jegyző Úr 

adott át. Helyben is kedveskedett nekünk udvarosunk Monostory Gyula. Utólag is 

köszönjük szépen a kedvességüket! Sokat készültünk a gyermekekkel a Március 

15-i ünnepségre. Ünnepi műsorunkat az óvodástársakkal és dolgozóknak tudtuk 

előadni. Március 16-val elkezdődött minden intézmény bezárása. Az óvodában, 

akik nem mentek szabadságra takarítottak, szépítették óvodánkat. Megújult a 

Zöld Fal, amely szépítésén sokat dolgozott Juricsné Ivanics Brigitta és Álich 

Barbara. Megszépült a Fejlesztő szobánk és a Csipet-Csapat csoportszobája is, 

köszönjük Monostory Gyulának a lelkiismeretes munkáját! Köszönjük a 

Városgondnokság dolgozóinak segítségét a rakodásban! Otthonról dolgozott 

Ujfalusi-Hujber Zsófia és Mürkli Anikó, kitűnő munkát végeztek az online ovi 

gondozásával. A vészhelyzet ideje alatt tematikus terveket írtak az 

aktualitásokra alapozva. Ezek alapján olyan anyagokat, ajánlásokat készítettek és 

töltöttek fel hétről-hétre az óvodai honlapra, amelyek segítségével a szülők is 

tartalmasabbá tehették a gyermekek otthon töltött napjait. Az anyagok 

feltöltésénél ügyeltek a környezettudatosságra (a Zöld Óvoda, illetve a 

Madárbarát Intézmény Kritériumrendszerének megfelelően), szem előtt 

tartották a nem és életkor szerinti differenciálódást, külön ügyeltek, hogy az 

iskolába menő nagycsoportosoknak iskola előkészítő feladatokat töltöttek fel, 

ugyanúgy, mintha az óvodában lettek volna a gyerekek. A dokumentumok 

továbbra is elérhetőek az óvoda honlapján, az online ovi menüpontban, 

kiegészítve nyáron is hasznos tevékenységekkel! 

A kialakult helyzet miatt a feladatok megváltoztak. Idősellátásban segítettek: 

Álich Barbara, Juricsné Ivanics Brigitta, Paucsáné Visnyei Katalin, Takács 
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Sándorné. Ebéd kiszállításában segédkeztek: Varga Zsoltné, Füstös Edit, Máté 

Kálmánné, Németh Kitti, Tóth Gézáné. Köszönjük munkájukat! A finom ételeket 

köszönjük az óvoda konyhai dolgozóinak! 

 Nagy változást hozott az ügyeleti időszak. Végre gyerekek jöttek az 

óvodába! Nagyon jó volt végre újra gyerekek között lenni! Az igazán felemelő 

érzés az volt, amikor a szigorú szabályok betartása mellett teljesen 

megnyithattunk és megteltek a csoportok gyerekekkel! Ennek örömére június 3-

án Gyermeknapot tartottunk. A gyerekek nagy örömére rendőrautóval 

megérkezett a nyomozókutya, a gazdájával. Óriási ovációval fogadták a tízhetes 

németjuhász kölyökkutyát és a felfújható Rendőr Marcit is. Köszönjük szépen a 

résztvevő rendőröknek, nagy örömet okoztak a gyermekeknek! A gyermeknap 

folytatásaként ügyességi, játékos feladatokkal készültünk, amiben a gyermekek 

szívesen vettek részt. Nagy érdeklődés kísérte az arcfestést, amit ezúton is 

köszönünk szépen Álich Barbarának és Ujfalusi-Hujber Zsófiának! Minden 

csoport készített ajándékot a gyermekek számára. Állandó segítségünk Juricsné 

Ivanics Brigitta, aki mindenben aktívan részt vesz. Külön köszönjük Kurucz 

Henrietta képviselőasszonynak, hogy lehetővé tette segítőivel az érintett 

gyermekek ajándékozását gyereknapon! 

Meglepetésként ért minden dolgozót Szabó Gergely, küngösi Polgármester Úrnak 

Pedagógus napi köszöntése, amit szívből köszön Intézményünk minden dolgozója! 

Köszönettel tartozunk a dolgozók nevében Balatonkenese-Küngös Község 

Intézményfenntartó Társulásának és  Balatonkenese Város Önkormányzatának 

intézményünk színvonalas szakmai munkájának az elvégzéséhez szükséges 

optimális feltételek biztosításáért! 
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Köszönetet mondunk a Szülői Szervezetnek és elnökének Tóth –Renczes Katának 

,hogy hozzájárultak az iskolába menő nagycsoportos korú gyermekek 

búcsúajándékához! 

Mindenkinek köszönjük ebben a nehéz időben végzett munkáját, helytállását! 

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 
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feltétel-rendszerét 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! 

  

ÉLETKÉPEK 
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