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TÁJÉKOZTATÓ
2016/2017 NEVELÉSI ÉV KEZDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
FELADATOKRÓL

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket

közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját
felfogóképességét használja.
Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (…)
A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az
ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg
most már ti is, milyennek mutatja magát nektek.
Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk.
Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben.
Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők
útjára kell vezetnünk.”
/Rudolf Steiner/
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Óvodánk Pedagógiai Programja intézményünk szakmai munkájának alapdokumentuma.
Ennek értelmében, az idei nevelési év kezdetekor is fontosnak tartottuk kiemelni, hogy a
családot tekintjük a gyermeknevelés elsődleges színterének, az óvoda a családi nevelés
kiegészítője, a gyermekek 2,5-3 életévétől az iskolába lépésig. Az óvodás évek alatt
megteremtődnek a következő életszakaszba való átlépés belső pszichikus feltételei.
Alapelveink megvalósítása érdekében gondoskodunk:
-

a gyermekek szükségleteinek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs,
szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről;

-

a testi, szociális, és az értelmi képességek, egyéni és életkor- specifikus alakításáról;

-

a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak, és fejlettségnek megfelelő
– tevékenységekről.

-

a tevékenységeken keresztül, az életkorhoz, és a gyermek egyéni képességéhez igazodó
műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről;

-

a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi
környezetről.

I.

HELYZETELEMZÉS

Személyi feltételek
Megbízott óvodaigazgató: 1 fő
Óvodapedagógus: 8 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő
Óvodatitkár: 1 fő
Dajka: 3 fő
Tartós betegállományban: 1 fő

Minden engedélyezett álláshely betöltött.
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Egyéb segítők:

Dajkai feladatot ellátó közcélú foglalkoztatott: 3 fő
Konyhai feladatot ellátó közcélú foglalkoztatott: 2 fő

Az óvoda udvarának rendben tartására, a növények gondozására rendszeres segítséget kapunk
- az Önkormányzat jóvoltából - a közcélú foglalkoztatás keretéből.
A karbantartási és meghibásodásokból adódó feladatokat az Önkormányzat műszaki csoportja
látja el.

A nevelési év folyamán közalkalmazotti jogviszonya megszűnik: 4 fő

Név

beosztás

Csathó Lászlóné

dajka

Oraveczné Wolf
Erika

dajka

Lajkó Mihályné

Nagy Zsuzsanna

dajka

óvodapedagógus

ok
2017. február:
40 éves munkaviszonyt
követő nyugdíjazás
2017. március:
40 éves munkaviszonyt
követő nyugdíjazás
Tartós betegállományt
követő leszázalékolása
folyamatban
2017. június:
40 éves munkaviszonyt
követő nyugdíjazás

munka alóli
felmentés ideje
2016. szeptember

2016.október

2017. február

Helyettesítések:

Név

helyettes

végzettség

beosztás

Lajkó Mihályné

Hegedűsné Varga
Zsuzsanna

dajka

közcélú foglalkoztatott

Csathó Lászlóné

Lajkó Zoltánné

Csecsemő és
gyermekgondozó

közcélú foglalkoztatott

Oraveczné Wolf Erika

Urbánné Kovács
Adrienn

dajka

közcélú foglalkoztatott
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Óvodapedagógusok

név

Bari-Nagy Lajosné

Szöllősi Józsefné

beosztás

Végzettség,
szakképesítés

megbízott
óvodaigazgató

1. óvónő
2.gyermektánc
pedagógus

óvodapedagógus,
óvodaigazgatóhelyettes;

1.óvónő

Göblyös
Zsuzsanna

óvodapedagógus

Szekeresné Török
Erika

óvodapedagógus

Nagy Zsuzsanna

óvodapedagógus

Szarvasi Óvónőképző Intézet
Tessedik Sámuel Pedagógiai Főiskolai Kar
Szarvas

1981
2006

Janus Pannonius Óvónői Szakközépiskola
Szent István Egyetem Jászberény
Tessedik Sámuel Pedagógiai Főiskolai Kar
Szarvas
Szent István Egyetem

1. óvodapedagógus

Kecskeméti Főiskola

1. óvodapedagógus

Körös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző
Intézet
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi
Egyetem
Tessedik Sámuel Pedagógiai Főiskolai Kar
Szarvas

Kácsor Nóra

óvodapedagógus

1. óvodapedagógus

Tóthné Muhari
Andrea

óvodapedagógus

1. óvodapedagógus

óvodapedagógus

1. óvodapedagógus

Bódi Anikó
óvodapedagógus

A végzettség
megszerzésének
éve

2. óvodapedagógus
1. óvodapedagógus
2. fejlesztő
óvodapedagógus

2.közoktatási vezető

Nagy Lilla

Végzettséget adó intézmény

1.óvodapedagógus

7 éves kötelező
továbbképzés

Pedagógus
besorolás

Eleget tett
Pedagógus I.

1989
Jelenleg tanul

Pedagógus I.

Eleget tett

Pedagógus II.

2014
2003
2012
folyamatban
1999

Pedagógus I.

Eleget tett

Pedagógus I.

Beiskolázása
esedékes!

Pedagógus I.

Eleget tett

Pedagógus I.

2000
2004

Kecskeméti Főiskola

1987

Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai
Kar

2005

Eleget tett

Pedagógus I.

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar

2015

Nem kötelezett

gyakornok
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A pedagógusok minősítési rendszerébe történő jelentkezés 3 fő számára vált
lehetségessé.

Név
Nagy Lilla

Tóthné Muhari Andrea

Bari-Nagy Lajosné

Jelentkezés

Minősítő eljárás

jelentkezett

Gyakornoki vizsga,
pedagógus I. fokozatba
kerülésért

jelentkezett

Pedagógus II. fokozatba
kerülésért

Nem kívánt élni a
lehetőséggel

Tanulmányokat folytató pedagógusok:

Név
Szekeresné Török
Erika
Szöllősi Józsefné

képzés

intézmény

Diplomaszerzés
várható ideje

Óvodapedagógus

Pallasz Athéné
Egyetem PKK
Kecskemét

2017.06.

Közoktatás vezető és
pedagógus
szakvizsga

Miskolci Egyetem
BTK

2017. 06.
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Gyermekekre vonatkozó adatok

Csoport neve

2016. 09. 13.
létszám

SNI

BTMN

2016. 09. 13.
számított
létszám

Csipkerózsa
csoport

26

-

-

26

Vadvirág
csoport

21

2

4

23

Katica csoport

29

-

-

29

Méhecske
csoport

18

-

-

18

Összesen

94

2

4

96

A Méhecske (kiscsoportba) 30 gyermek számára kértek szüleik felvételt erre a nevelési évre.
Közülük 2 gyermek esetében az óvodai nevelés megkezdésének halasztását kérték a szülők
szeptember elején. Dr. Bartók László jegyző 2016. december 31. napjáig kérelmüket
engedélyezte.
2 gyermek számára az óvodáztatás alóli felmentést igényeltek szüleik. Egyikük korai
fejlesztésben részesül a továbbiakban, a másik gyermek pedig, bölcsődei ellátást igényelt.

Fejlesztő foglalkozások:

A 2 fő SNI-s gyermek fejlesztését, az Önkormányzattal kötött szerződés értelmében, a
továbbiakban is utazó szakember fogja ellátni, heti 2 alkalommal.
A 4 fő BTMN-s gyermek fejlesztését intézményünk fejlesztő pedagógusa, szakvélemény
alapján, egyéni tervek mentén végzi.
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A logopédiai szűrések szeptember első hetében megkezdődtek az 5. életévüket betöltött
gyermekeknél. A későbbiekben heti egy alkalommal, utazó logopédus látja el a szükséges
fejlesztéseket.

Pénzügyi feltételek
Az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározottak végrehajtásának feltétele, hogy a
szükséges

eszközöket,

segédleteket

biztosítani

tudjuk

óvodás

gyermekeinknek,

dolgozóinknak.
A 2016-2017-es nevelési évben a fenntartó által meghatározott költségvetés szerint
gazdálkodhat intézményünk.
Törekedni

kell

az

áttekinthető,

takarékos

gazdálkodásra,

a

szakszerű

működés

folyamatosságára.

Tárgyi feltételek
Az óvodában dolgozók munkafeltételei jók.
A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladataink:
A meglévő eszközök állagmegóvása, balesetmentes működés megszervezése.
A szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása (SZMSZ, Házirend, Tűzvédelmi és
munkavédelmi előírások, közétkeztetésre előírt szabályok HACCP)
A váratlan meghibásodások javítása a nevelési év során elkerülhetetlen a zavartalan
működtetés érdekében. Kiemelten fontos feladatunk az intézményben a balesetmentes
környezet megteremtése.
A fenntartó készítteti az érintésvédelmi ellenőrzést, a tűzoltó készülékek és kémények
ellenőrzését.
A dolgozók tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatását 2016.08.22-én 12 órától a Tisza Park
Kft. előadói elvégezték.
A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok folyamatosan zajlanak.
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A nyári karbantartási szünet ideje alatt megtörtént :
̶ a nyári nagytakarítás;
̶ a szertár átalakítása, lomtalanítása;
̶ egy csoportszobában a galéria elbontását követően új laminált parketta került a
padlózatra;
gyermekmosdó falazása, festése;
̶

̶ a térkővel borított udvar tisztítása.
Megvásárlásra kerültek:

-

a csoportokban szükséges vizuális felszerelések, eszközök;

-

irodaszerek;

-

az óvodai munkánkat elősegítő, és szükséges nyomtatványok (Óvodai felvételi és
mulasztási napló, Óvodai szakvélemények, Difer füzet, Óvodás gyermekek fejlődésének
nyomon követése füzet)

-

gyógyszeres szekrény;

-

tisztítószerek;

-

irodai lamináló gép, és hozzá fóliák;

II. PEDAGÓGUS KÖZÖSSÉG
Mb. Óvodaigazgató: Bari-Nagy Lajosné
Óvodaigazgató helyettes: Szöllősi Józsefné
Egyéni megbízások
-

Gyermekvédelmi felelős: Szöllősi Józsefné

-

Egészségnevelési koordinátor: Bari-Nagy Lajosné

-

Esélyegyenlőségi felelős: Tóthné Muhari Andrea

-

Tűzvédelmi felelős: Tóthné Muhari Andrea

-

Suliváró- kapcsolattartó: Göblyös Zsuzsanna

-

Dekoráció: Kácsor Nóra, Bari-Nagy Lajosné
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-

Gyermek balesetbiztosítás: Bódi Anikó

-

Gyermekbalesetek jelentése: Szöllősi Józsefné

-

Udvari játékok ellenőre: Bari-Nagy Lajosné, Szöllősi Józsefné

-

Kismama klub vezetője: Göblyös Zsuzsanna, Kácsor Nóra

-

Szakmai leltárak: Szekeresné Török Erika

-

Hirdetőtábla:

-

Kijelölt elsősegélynyújtó: Papp Ildikó

-

Óvodai könyvtáros: Nagy Lilla

-

Gyermekmagazinok: Tóthné Muhari Andrea

-

PR tevékenység szervezése, lebonyolítása: Szöllősi Józsefné

-

Pályázatfigyelő: Göblyös Zsuzsanna

-

Leltárfelelős: Hamar Zoltánné, Bódi Anikó

Tóthné Muhari Andrea

Szakkörök (heti 1 alkalommal):
-

Aprók tánca: Nagy Lilla

-

Ovitorna: Kácsor Nóra

-

Ügyes- kezek: (nagycsoportos gyermekek részére) Bódi Anikó

A 2016/2017 nevelési év munkatervében megfogalmazottakon kívül az alkalmazotti
közösségünknek fontos feladata az óvoda igazgatói pályázattal kapcsolatos teendők ellátása.

Hitoktatás
Intézményünkben Római Katolikus és Református hitoktatásra jelentkezhetnek a gyermekek.
-

Római katolikus hittanórát Nagy Ibolya hitoktató vezeti. (kedd: 15-15.30 óráig)

-

Református hitoktatás: Rácz Péterné (csütörtök: 15.30-16 óráig)
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III. Óvodánk rendezvényei
Nagyobb rendezvények lebonyolítására a szervezőmunka hatékonyabbá tétele érdekében
felelősök fogják össze a szervezőmunkát.
A különböző rendezvényeken való részvételről fényképeket készítünk, melyek a honlapunkon
megtekinthetőek.
A nevelési év folyamán kapcsolódunk a települési-, és civil rendezvényekhez, programokhoz
is.
program

Időpont
augusztus 22.

Nevelési évnyitó értekezlet

Nyíltnapok
Mikulás

óvodapedagógusok

Tisza-parti találkozó

szeptember 21.

Szüreti mulatság

szeptember 24.

Mihály napi vásár

október 7.

Idősek napja

december

Karácsonyi ünnepség

december

Dolgozók karácsonya

február
február 3.

Bari-Nagy Lajosné
Szöllősi Józsefné
Nagy Lilla
Göblyös Zsuzsanna
Kácsor Nóra
Göblyös Zsuzsanna
Kácsor Nóra
Szöllősi Józsefné
Göblyös Zsuzsanna
Kácsor Nóra
óvodapedagógusok

szeptember 6.

november 14-18.
december 6.

felelős

Szöllősi Józsefné
Nagy Lilla
Szöllősi Józsefné
Nagy Lilla

Farsang

óvodapedagógusok

Féléves nevelési értekezlet

óvodaigazgató

március 14.

Március 15-ei megemlékezés

április 22.

Sportnap

május 1.

Majális

május 2-5.

Anyák napja

június

Évzáró ünnepség

június

Pedagógus nap

Göblyös Zsuzsanna
Kácsor Nóra
Bódi Anikó
Szekeresné Török Erika
óvodapedagógusok
jelentkezése alapján
óvodapedagógusok
Kácsor Nóra
Göblyös Zsuzsanna
Tóthné Muhari Andrea
Bari.Nagy Lajosné
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IV. Kiemelt feladatok a nevelő-oktató munkában
Nevelő-oktató tevékenység
• Pontos, fegyelmezett, minőségi munkavégzés a nevelő munkában. Aktív, folyamatos
önképzés.
• A munkafegyelem (érkezés, pontos munkaidőkezdés, adminisztráció, helyettesítés).
Egyenletes terhelés biztosítása érdekében egyéni vállalások átgondolása, pozitív
hozzáállás.
• Nagy hangsúlyt fordítunk gyermekeink érzelmi nevelésére.
• Változatos programok kínálata.
• Dohányzás megelőzési feladatok.
A gyermekek képesség szerinti fejlesztése
• A

szakköri

tevékenységek

során

–

a

gyermekek

egyéni

képességeinek

kibontakoztatása.
• Felzárkóztatás, fejlesztés – a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának
biztosítása (fejlesztő foglalkozások).
• A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása.
• A gyermekek számára minél több lehetőség biztosítása a szereplésre (községi
rendezvények, gyermekpályázatok).
Motiváció
• Változatos és hatékony pedagógiai módszerek alkalmazása a csoportfoglalkozásokon;
következetesség a pedagógiai munkában.
• Sok szemléltetés, gyakorlat, játékos tevékenykedtetés.
• Gyermekközpontú nevelés-oktatás, differenciálás.
A szociokulturális környezet hátrányainak csökkentése
• Preventív gyermekvédelmi tevékenység.
• A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek azonosítása év elején.
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Egészség- és környezettudatos magatartás alakítása
• A viselkedéskultúra alakítása.
• Az óvoda ízléses dekorálása, esztétikus intézményi környezet kialakítása.
• Az

intézményi

környezet

védelme,

szépítése,

tisztántartása.

A

szelektív

hulladékgyűjtés. Energiatakarékosságra, helyes fogyasztói szokásokra nevelés.
• Az egészséges életmódra felkészítés. A gyermekek állóképességének kiemelt
fejlesztése. A sportolási vágy igényének felkeltése, a mindennapi testmozgás
biztosítása.
• Nagycsoportos óvodások vízhez szoktatása, szülői igények és finanszírozása alapján.
• Különös figyelmet fordítunk a balesetvédelemre, a házirend szigorú betartására.
Kapcsolatok
• A szülők nevelőmunkájának segítése szakmai tanácsadással, fórumok szervezése.
• Az óvoda-iskola mind optimálisabb együttműködése (bemutató foglalkozások,
szakmai megbeszélések, Suli-váró programokon való részvétel).
• Közös programok szervezése intézményi szinten a dolgozók részére.
• Hatékony munkakapcsolat kialakítása a Nevelési Tanácsadó munkatársaival.
• Színvonalas intézményi ünnepélyek és programok szervezése.
• Részvétel és aktivitás a község rendezvényein.
• Pályázatfigyelés, pályázati lehetőségek kihasználása.
• Honlap folyamatos frissítése.
Gyermekvédelem
• A jelzőrendszer időben történő működtetése.
• A különböző programok szervezése során szoros együttműködés a Család- és
Gyermekjóléti Szolgáltatóval.
• A hiányzások figyelemmel kísérése.
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V. NEVELÉSI ÉV HELYI RENDJE
A nevelési év 2016. szeptember 1-jétől 2017. augusztus 31-ig tart.
Nevelés nélküli napok:
Az óvodában pedagógiai célra 5 nevelés nélküli munkanap használható fel. A megbízott
óvodaigazgató 2 esetben jelölte meg a nevelés nélküli napok pontos idejét:
1. nap: Szakmai nap
2. nap: Szakmai nap
3. nap: 2017. február 3. féléves értekezlet
4. nap: Szakmai nap
5. nap: 2017. június 19. évzáró értekezlet
Szülői értekezletek:
• 2016. augusztus-szeptember
• 2017. január-február
• 2017. április-május
Fogadóórák:
Az óvodapedagógusok fogadóórái a honlapon megtekinthetők. Évente 2 alkalommal,
egyeztetés alapján, minden gyermek szüleinek kezdeményeznek fogadóórát pedagógusaink.
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Intézményünk valamennyi dolgozója nevében köszönetemet fejezem ki Szajol község
Önkormányzatának és Képviselő Testületének, az óvodánk számára nyújtott anyagi, és tárgyi
támogatásért, mellyel pedagógiai munkánk eredményességét egész évben segítik.

Köszönettel:
………………………………
Szöllősi Józsefné
Ig.h.

P.h.
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