2014 / 2015-as tanév értékelése
A 2014–15 ös tanévre való felkészülés izgalmakkal sok munkával kezdődött.
Befejeződött az intézmény teljes körű felújítása, és a nyár végén ismét elfoglalhattuk
az immár csodálatos, modern, korszerű épületet. Bár a felújított épületbe csak 1
terembe került új bútor, a többi termet is sikerült szépen berendezni. Szülők és óvodai
dolgozók segítségével felújítottuk a bútoraink egy részét. Megérte a nyár végi sok
munka, mert mindenki szívesen kezdte az új tanévet a szép intézményben
Pedagógiai munka
A tanévet 7 csoportban megfelelő felnőtt létszám biztosítása mellett elkezdtük.
A tanévnyitó értekezleten megbeszéltük a tanév rendjét, az óvoda éves munkatervét,
azon belül konkretizáltuk az éves programokat és időpontját, a megvalósításért felelős
személyek nevét. A nevelőtestület elfogadta az óvoda éves munkatervét, így
szeptemberben megkezdődhetett a tényleges munka.
Felnőtt létszám
14óvodapedagógus
1 intézmény vezető
1 óvodatitkár
7 dajka
/Fűtő-karbantartó, nem nálunk létszámban /
Gyermeklétszám alakulása október 1-jén
Csoportok

Százszorszép csoport
Tulipán csoport
Margaréta csoport
Harangvirág csoport
Hóvirág csoport
Boglárka csoport
Napraforgó
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35 fő kiscsoportos
31 fő középcső csoportos
52 fő nagycsoportos
5 fő BTM
5 fő SNI

Kistérségi feladatként jelentkező fejlesztő foglalkozásokhoz a gyerekek mérése időben
megtörtént.
. Logopédia foglalkozásra
/ 5 SNI beszédfogyatékos gyermek járt.
Pszichológushoz
változó létszámú gyermek járt

Gyógytestnevelésre
36 gyermek járt.
Megtörténtek a jelentkezések az óvodában szervezett pluszfoglalkozásokra
Zeneóvoda
26 gyermek
Drámajáték
22 gyermek
Labdatorna
18 gyermek.
.
A foglalkozások értékelését, az ott folyó munkát, az elért eredményeket külön
beszámoló tartalmazza
Tanévkezdéskor a gyermekvédelmi felelős a csoportban dolgozó kolléganőkkel
egyeztetve felmérte a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett gyermekeket.
Munkájáról a gyermekvédelemben érintett gyermekekről beszámolót készített
Az idei tanévben az óvodánkban minden lehetőség biztosítva volt az eredményes
szakmai munka érdekében
A csoportokban a nevelés az epochális rendszerű nevelési programmal folyt. Az
epocha keretében főleg az őszi időszakban különböző projekteket is megvalósítottak
/ alma, szőlő, dió, stb
Szintén a környezeti epochák keretében a minél több tapasztalat és élményszerzés
során került sor vonatozásra, buszozásra, látogatásra a mentő állomásra és a
tűzoltóságra.
Az állatok jobb megismerését célzó séták mellett egy látrányi tehenészetben, és a rádi
állatparkban is jártak a nagycsoportos gyerekek és a Budapesti állatkerti kirándulás
sem maradt el
A csoportokban az óvónők rendszeresen biztosítottak egyéb lehetőséget is a tapasztalat
és élményszerzéshez. Az óvónők a 7 csoportban az egységes nevelési programunk
tükrében, egyéni arculatukat megvalósítva végzik a munkát.
munkaközösség
Intézményünkben 2 munkaközösség működik, céljuk a szakmai együttműködés a
hatékonyabb oktató nevelő munka érdekében. Rendszeres epochák előtti
megbeszéléseken kívül az aktualitásoknak megfelelően szervezték az összejöveteleket.
Munkaterv alapján dolgoztak, beszámolójuk a melléklet részét képezi
Vezetői feladatok
Az idei évben tervezett vezetői látogatásokat, megtartottam.
Óvodánk 13 pedagógusánál figyeltük meg egy –egy délelőtti epocha megvalósulását.
Vezetőn és munkaközösség vezetőn kívül hospitáló kollégák is részt vettek a
látogatáson.
Az idei évben a látogatások során a minősítésekre való felkészülés jegyében
elemeztük, dokumentáltuk a látottakat.
Az év során a pedagógiai, tanügy igazgatási, munkáltatói valamint gazdálkodásból
eredő intézményi feladataimat a tervezettek szerint végeztem el. Különösebb
rendkívüli helyzetből adódó feladat nem adódott.
Továbbképzés
Elfogadott továbbképzési tervünk van, melynek megfelelően 3 fő továbbképzését
terveztük.

Ezen felül még további lehetőségekkel is éltünk, de egyik esetben sem jelentett plusz
költséget a képzésen való részvétel.

Év során megvalósult programok
2014 őszén minden csoportban megtartottuk az első szülői értekezleteket. A szülők
tájékoztatást kaptak
a tanév aktuális feladatairól,
a választható foglalkozásokra való jelentkezés módjáról
a védőnői ellátás óvodai szintű megvalósulásáról
a csoport életének részleteiről, napirend, heti rend, csoport programok.
a gyerekekkel való foglalkozások megszervezésével kapcsolatos feladatokról.
Nyitó délután a szülők és az óvoda dolgozóinak közös segítségével rendben lezajlott,.
Az időjárás is a segítségünkre volt. Rosta Géza színes zenés műsora után a
versenyjátékok során a mesék birodalmába látogattunk el. A versenyjátékokban a
szülők és a gyerekek aktívan vettek részt, a büfé sokszínű kínálata is vonzotta a
gyerekeket és a vendégeinket, a szokásos tábortűz sem maradhatott el. Ismét egy
tartalmas közös délutánnak lehettünk részesei.
Az őszi nevelőtestületi értekezleten ismét a pedagógus minősítési rendszerrel
foglalkoztunk. Egyre több információnk van, de még mindig sok a bizonytalanság.
Fontos, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a pedagógusok, ezért szükséges
róla beszélni. A törvényi változások nagy hatással vannak a pedagógusok eddigi
életére. Sok az új dolog. Az életpálya modell bevezetésével járó minősítő eljárás több
részből áll. A portfolió készítés lépéseinek megismerése a minősítő eljárás
folyamatának ismerete fontos a sikeres eljárások lefolytatása érdekében
Mindennapos tanulásszervezések közben jutott energia a gyerekek ünnepeinek széppé
tételére.
A december 6.-ai programban a szülők mesejátékát, a zeneiskolások előadását
csodálhatták a gyerekek, majd találkozhattunk a Mikulással, aki a város
ajándékcsomagját adta át .
A karácsonyi ünnepség a hagyományaink szerint zajlott. A csoportokban karácsonyi
készülődés, hangulati előkészítés, adventi időszakban megtörtént. A műsort az óvónők
és a Margaréta csoportosok biztosították, akik a mozgáskorlátozottak karácsonyi
műsorán is sikeresen szerepeltek. Ajándékot a Gyermekbirodalom Alapítvány
jóvoltából vásárolhattunk.
Január hónapban megtörtént az óvodai csoport dokumentumok ellenőrzése.
Az óvodapedagógusok megkezdték a nagycsoportos szülőkkel a megbeszéléseket a
gyermekek fejlettségével, iskolaérettségével kapcsolatban.
Ezzel párhuzamban véleményeket gyűjtöttünk össze a nevelési tanácsadó
szakembereitől, illetve a fejlesztő pedagógustól is. Mindezek és a fejlődési napló
feljegyzései alapján került megállapításra kik azok, akik az iskolaérettségi
kritériumoknak megfelelnek.

Az idei tanévben a CXC 2011-es köznevelési törvény alapján a tankötelezettség azon
gyermeket érinti, akik 2015. augusztus 31-ig töltik be a 6. életévüket..
2015 szeptemberében 42 kisgyermek kezdheti meg általános iskolai tanulmányait.
Február 14 én tartottuk a szülők bálját. Sajnos az érdeklődés nagyon gyenge volt,
annak ellenére, hogy jó cél érdekében szerveztük, megfelelő helyszínt biztosítottunk,
gondoskodtunk jó ételről és jó zenéről, rengeteg tombola felajánlásunk volt a
vállalkozók és a szülők jóvoltából. Aki eljött az nem bánta meg.
A csoportokban az epocháknak és az óvoda éves tervének megfelelően folyt a napi
munka.
A farsang idén is vidám hangulatban, sok ötletes jelmezt felvonultatva, játékos
felszabadult ünnepként zajlott le. Az előző évek hagyományaival ellentétben idén a
jelenlévő szülőket is jelmezes beöltözésre buzdítottuk. A vártnál nagyobb volt az
aktivitás. A kis jelképes kalap, álarc helyett, a többség komolyan véve felhívásunkat
teljesen beöltözve aktívan vett részt a gyerekek játékaiban a csoportokban. Miután a
szülőktől elköszöntünk a tornateremben egy közös óvodai nagy farsangi bulit
csaptunk.
Idén is nagy izgalommal vártuk a húsvéti nyuszit. A szokásos programokat sem
hagytuk el, játszóház, palacsintázás elmaradhatatlan része ennek a programnak. A
nyugdíjas klub tagjai fáradhatatlanok a palacsinta sütésben, a gyerekek pedig a
palacsinta evésben remekeltek
Az idei mesemondó versenyen 23 gyermek indult. Jutalmuk könyv és oklevél volt
Minden csoportban lezajlottak a szülői értekezletek, ahol a szokásos tájékoztatások az
év végi feladatok megbeszélése zajlott
Megtörtént a tanító nők által tartott szülői értekezlet megszervezése is, és a szokásos
látogatásuk az óvodába.
Április végén beiratkozás volt az óvodánkba, a következő tanévre 32 gyermek
iratkozott be
Idén is nagy szeretettel készültünk az anyák napi ünneplésre. Minden csoportban
meghitt módon köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat. A Hóvirág csoport
anyák napi műsorral készült, melyet a nyugdíjas klub időseinek is előadtak.
A gyereknapot a Platán strandon ünnepeltük
A tanévet minden vegyes csoport a nagycsoportosok búcsúztatását is szolgáló évzáró
műsorral zárta.
Június elején a nagycsoportosokkal ellátogattunk az iskolába, utána az iskola konyhát
ebédeltünk

Az utolsó nyár előtti hétre sok programot szerveztünk.8-án ugráló vár várta a gyerekeket az udvaron,
10-én városnéző kisvonattal kirándultunk, és elfogyasztottuk az ajándék fagyit a Kati
fagyizóban,
11-én a szokásos záró délutánon szülőkkel közösen játszottunk. Műsor keretében az
óvodások mutatták be a táncaikat Idén a versenyjátékok a környezetvédelem jegyében
zajlottak. A vidám programot most is tábortűzzel zártuk
Csoportlétszámok alakulása tanév végére
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Dolgozói adatok
7 csoport
15 óvónő
7 dajka
1-takarító
1 óvodatitkár
/ 1 karbantartó nem nálunk állományban /

2pedagógus

asszisztens

Változások
Többcélú Intézménnyé váltunk, intézményegységként egy 12 fős bölcsődei csoport is
része az intézménynek
Ismét új Alapító Okiratunk lett
Az összes dokumentumunkat újra aktualizálni kellett
Szeptembertől 2 új dajkát vettünk fel a felmentési idejüket töltő nyugdíjba vonuló 2 fő
dajka helyett
2015 márciusától kaptunk egy takarítói álláshelyet
Az idei évben lehetőségünk volt közhasznú munkás segítségét is igénybe venni
Idén is járunk bábszínházba, az előadásokat a szülők finanszírozzák. A gyerekeink
részt vehetnek külsős foglalkozás keretében angol-, tánc-, tornafoglalkozásokon,
melyekre az óvoda a szülők kérésére helyiséget biztosít.
Júniusban értekezleten az eltelt időszakot értékeltük, megbeszéltük a nyári teendőket
Az intézményi önértékelés bevezetésével kapcsolatban nagyon sok feladat adódott,
aminek elvégzéséhez a nyári időszakban már hozzá kellett kezdeni. Megalakult az
önértékelési csoport.
Megbeszéltük a szabadságokat, felkészültünk a nyári életre, megszerveztük
csoportokat, elkészítettük a dolgozók beosztását a nyári napirendet, napló vezetést
egyeztettük.

A nyáron június 15-én 3 csoportban 72 kisgyerekkel kezdtünk, a létszámunk az
augusztusi utolsó nyitvatartási hétre /10-14-ig/ 48 csökkent
Szabadságolásokat sikerült jól megszervezni, így megfelelő létszámot tudtunk
biztosítani a gyerekek ellátásához.
A nyári összevonás idején úgy szerveztük a pedagógiai munkát segítők beosztását,
hogy egy technikai létszámot folyamatosan biztosítottam a bölcsődei feladatok
elvégzésének segítésére.
A gyerekek számára napvédelmet /árnyék és naptej/ biztosítottunk. Kiemelten
figyeltünk a rendszeres folyadék pótlásra, zuhanyoztattunk, időjárás függvényében
szerveztük a szabadban való tartózkodást.
A takarítási szünetben sor került az intézmény teljes kitakarítására, játékok, bútorok
fertőtlenítésére szőnyegek tisztítására., és néhány szőnyeg cseréjére költségvetésben
tervezett forrásból.
Az 1 éves garanciális javítások során a festők és a parkettások végezték el a munkát.
Néhány jelzett probléma megoldására augusztusban még nem került sor.
Balatonboglár, 2015-09-01

Tormáné Burics Ágnes
intézményvezető

Az éves beszámolót a nevelőtestület a júniusi értekezleten elfogadta, a nyári időszak
értékelését az augusztus 28-ai tanévnyitó értekezleten fogadtuk el.

