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1.) Működési feltételek alakulása: 
 
A FIO Kincsem óvodájában a nevelési év második felében a szakmai szervezeti struktúrában 
némi változás történt.  

• Óvodavezető: Harsányi Éva 

• Óvodavezető helyettes: Parrag György Jánosné 

• Gyermekvédelmi felelős: Paldesz Zoltánné 

• Beóvodázási felelős, TÁMOP 3.3.2. szakmai munkaközösség vezető: 

Madarászné Proity Marianna 

• Szakmai munkaközösség vezető: Kajtánné Németh Ildikó 

• Minőségbiztosítási felelős: Kadlicskóné Hendre Ágnes 
 
 

Személyi feltételek alakulása: 

 

Molnár Tünde óvónő tartós betegsége miatt óvodánk egy csoportjában folyamatos 

helyettesítést kellett megoldanunk. Részben belső helyettesítéssel, részben a prémiuméves 

nyugdíjas óvónők igénybevételével oldottuk meg. 

2011. Június 15-ig Szecsődi Istvánné heti 12 óra munkaidőben, a Csiga csoportban állandó 

délutános óvónőként lett foglalkoztatva. 

2011. április 1.-től gyermekfelügyelői státuszban, a közmunka programon belül óvónői 

diplomával rendelkező óvónő alkalmazására került sor Molnár Tünde helyettesítésére, Szabó 

Szilvia személyében. 

A 2010. november 1.-től 2010. december 31.-ig a közmunka program alapján, technikai 

kisegítő személyként foglalkoztatott Cserháti Lászlóné alkalmazása megszűnt. 

• Gondozónők száma: 6 fő 

• Konyhai dolgozók száma: 2 fő 

• Takarítónő: 1 fő 

• Rehab. program alapján napi 4 órás munkaidőben foglalkoztatott dolgozók 

száma: 2 fő 

• Részmunkaidőben foglalkoztatott karbantartó: 1 fő (heti 24 óra) 

A nevelési év során intézményünk a nevelési, gondozási és egyéb feladatok ellátása mellett a 

bejáró gyermekek buszoztatásával kapcsolatos feladatokat is ellátja. 

A 2011. június 10. állapot szerint az iskolabusz szolgáltatását 39 gyermek vette igénybe. A 

bejáró gyermekek körében igényfelmérést végeztünk a nyári óvodáztatási szándék 

felméréséhez. Ez alapján 23 gyermek esetében merült fel szülői igény:  



- Pusztaberény, Pusztaszentgyörgy: 3 gyermek,- a szállítás ellátója a családsegítő szolgálat. 

- Gyugy: 8 gyermek,- a szállítást falugondnoki busszal oldják meg. 

- Kisberény: 12 gyermek, - a polgármesteri hivatal bérlet vásárlásával, egy kísérővel a Volán 

menetrend szerinti járatával oldja meg. Itt azonban az óvodánkak is egy személyt a reggeli és 

a délutáni időpontban az autóbuszmegállóhoz történő kíséréshez biztosítania szükséges. 

Mivel a Napsugár óvoda intézményünk hetedik csoportja, így a nyári szabadságolás 

időszakában a helyettesítést óvodánk dolgozói biztosítják (6 hét). 

Intézményünk a nyár folyamán egy hétre kapott bezárási engedélyt (júl. 25-29), augusztus 1-

12.-ig akinek a szülei nem dolgoznak, ebédeltetés után ezen időszak alatt hazaviszi 

gyermekét. 

A szabadságolási tervünk elkészítése ezen okok miatt nem kis nehézséget okozott. 

 

 

A gyermeklétszám alakulása: 

 

 2010. október 1. 2011. május 31. 

Összlétszám 129 fő 136 

Kiscsoport 38 fő 47 

Középső csoport 43 fő 41 

Nagycsoport 48 fő 48 

Bejáró gyermekek létszáma 36 39 

 
 

Tárgyi feltételek alakulása: 

 

Intézményünkben a félév során biztosítottak voltak a működéshez a személyi és tárgyi 

feltételek.  

Működő pályázatainkból ( IPR, TÁMOP 3.3.2.) a költségvetési finanszírozás mellett jelentős 

anyagi forráshoz jutottunk.  

TÁMOP 3.3.2.:  

- kis értékű eszközbeszerzés: 196000 Ft (monitor, klaviatúra, festék patronok, nut book) 

- nagy értékű beszerzés. 245000 Ft értékben egy udvari, rugós hintához jutottunk hozzá.  

Az IPR programon belül a 2011-es évben 1240000 Ft felhasználására került sor.  



A tárgyi feltételek javítása tekintetében mozgás-és értelmi képességfejlesztő játékokra 

200000Ft-ot költöttünk. Papír, írószer vásárlására 170000 Ft-ot, mosógép, vasalók vásárlására 

83000 Ft-ot, laptop, festékpatronok vásárlására 140000Ft-ot költöttünk. 

A Kistérségi Fesztivál, és a projektnapok támogatására 60000 Ft-ot fordítottunk. 

Szociális hátrányok enyhítése céljából 250000 Ft-ot fordítottunk. (melegítők, pólók 

fürdőlepedők, füzetcsomagok) 

Az IPR pályázat anyagi elszámolásával, dokumentációs anyagának elkészítésével, feladat 

ellátásával 2011. június 30.-ig elkészültünk. 

Az intézményvezető 2011. áprilisában fenntartói, tervezői, kivitelezői bejárást kért, az öt éves 

garancia lejárta előtt a felmerült hibák orvoslására. Az intézmény bejárás megtörtént: ez 

alapján redőny cserékre, burkolatjavításra, biztonsági ablakfóliák felrakására, szigetelés 

pótlására, szellőző beépítésére kerül sor a nyár folyamán. 

 

 

Gyermekvédelmi munka: 

 

- Intézményünk a jelentkező gyermekek számára teljes körű elhelyezést biztosított. 

- Februárban és májusban az intézményvezető, a beóvodázási felelős és a gyermekvédelmi 

felelős a családok felkeresésével igyekezett a korai beóvodázás elvárásainak megfelelni. 

- A gyermekvédelmi kedvezmények határozatainak érvényességét nyomon követtük, a szülők 

időbeni felszólításával segítséget kívántunk nyújtani a folyamatos kedvezmény 

igénybevételéhez. 

- Folyamatos tájékoztatást nyújtottunk az étkezési díjak elszámolásáért felelős kollégának  

- Tájékoztattuk a szülőket feladataikról, a GYVK megszerzéséhez szükséges teendőikről 

- A családsegítő szolgálat szakemberei folyamatosan informáltak bennünket a védelembe vett 

gyermekek köréről. Kapcsolattartásunk, az információ átadás folyamatos volt, sok esetben 

közös családlátogatásokat, célzott beavatkozást végeztünk. 

- Óvónőink a családlátogatásokat folyamatosan végzik, kiemelt figyelmet fordítva a HHH-s 

gyermekek családjaival történő kapcsolattartásra. 

- A félév folyamán szülői panasz, feljelentés az óvoda vezetőjéhez nem érkezett. 

 

 

 

 



2. számú összesítő táblázat: 

 

  

Össz 

létszám 

 

GYVK 

 

HH 

 

HHH 

 

IPR 

 

Veszé- 

lyeztetett 

 

Log. 

fogl. 

 

Fejl. 

fogl. 

Isk. érettségi 

vizsg. 

felterjesztett 

gy. Nev. Tan. 

Kép. Vizsg. Tan. 

Szak. Biz. 

Vuk 

nagycsoport 

24 13 13 6 6 2 15 15 13 2 

Mókus 

nagycsoport 

24 14 14 8 8 1 14 12 15 - 

Katica 

középső 

csoport 

22 14 14 9 9 2 2 - - - 

Micimackó 

középső 

csoport 

19 11 11 8 8 4 2 - - - 

Süni 

kiscsoport 

22 16 16 10 10 1 - - - - 

Csiga-biga 

kiscsoport 

25 17 17 9 9 - - - - - 

Összesen 136 85 85 50 50 10 33 27 28 2 

 



A 2010-2011-es tanévben a tanköteles korú gyermekek száma 53.  

A 2010-2011-es tanévben a Nevelési tanácsadói szakvélemény és szülői kérelem alapján 

középső csoportot ismételte 5 gyermek.  

A 201-2011-es tanévben iskolaérettségi vizsgálat szakvéleménye alapján az óvoda 

nagycsoportját ismétli a 2011-2012-es tanévben 5 gyermek.  

Az iskolai tanulmányait megkezdi a 2011-2012-es tanévben 43 gyermek.  

 

 

Az intézmény munkatervében megfogalmazott feladatokat folyamatosan teljesítettük, 

az eseménynaptárban kitűzött programokat, tevékenységeket megvalósítottuk. 

• A programok teljesítésének időpontjai:  

• 1. osztályosok visszalátogatása az óvodába: 2011. 02. 10. 

• Farsang: 2011. február második hete 

• Színházlátogatás: 2011. 02. 18. 

• Városi Nőnapi köszöntő: 2011. 03. 08. 

• Sportnap az iskolában: 2011. 03. 16. 

• Versmondó verseny: 2011. 03. 31. 

• Közlekedési vetélkedő: 2011. 04. 01  

• Húsvét az óvodában: 2011. 04. 19. 

• Óvodai, iskolai beiratkozások: 2011. 04. 28-29. 

• Veszprémi állatkerti kirándulás: 2011. 05. 19. 

• Óvodások Tavaszköszöntő Fesztiválja: 2011. 05. 21. 

• Rendőrségi bemutató: 2011. 05. 26. 

• Ballagás: 2011. 06. 03. 

• Pünkösdölő: 2011. 06. 09. 

Nevelőtestületi egyetértés alapján intézményünk a jövő szakmai fejlődése, anyagi források 

növelése érdekében úgy döntött, hogy a Társadalmi Megújulás Országos Programja 3.1.7. 

pályázatra felkészül. Referencia intézményként szakmai megítéltségünk, működési 

biztonságunk növekedhet, szakmai önképzésünkre motiválóan hathat. Az előminősítő 

helyszíni látogatás 2011. 06. 02.-án zajlott, intézményünk kiváló eredménnyel zárt. Ez tükrözi 

nevelőtestületünk szakmai képzettségét, az elmúlt évek munkájának eredményességét, egyben 

előrevetíti a rövidtávú nevelési szakmai célkitűzéseinket, feladatainkat. 

 



Összegzés 

 

Az év közben felmerülő problémákat igyekeztünk közösen, vezetői felelősségvállalás 

mellett kulturált módon, ill. szükség esetén hivatalos eljárás útján megoldani.  

Az intézmény dolgozói munkaidejükön túl is sok pluszmunkát vállaltak a zavartalan 

működés, elsősorban az óvodába járó gyermekek érdekében. Bár voltak hibáink, vitáink, 

de mindig szem előtt tartottuk a gyermekek mindenek felett álló érdekét, és munkánkat a 

gyermekekért, fejlődésükért végeztük sok-sok szeretettel. 

A Kincsem óvoda dolgozó közössége nevében tisztelettel megköszönöm Nagy Péterné, 

Kesztyűsné Vohl Zsuzsanna főigazgató helyettes asszonyok segítő szándékú irányítását, 

támogató munkáját. 

 

 

Lengyeltóti, 2011-06-23  

  

Harsányi Éva   Parrag György Jánosné 

óvodavezető   óvodavezető helyettes 

 


