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Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda 2010-2011-es nevelési év tevékenységéről 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nevelési évet a nyári szünetre betervezett nagytakarítás után tiszta és szép környezetben 
indíthattuk el. 
A szeptembert 20 kisgyermekkel kezdtük, és a csoportlétszámunk ma 21 fő. Vegyes 
korcsoportú gyermekekkel foglalkozunk. Jelenleg 4 nagycsoportos, 10 középsős és 7 
kiscsoportos gyermekük van. Ebből 1 kisgyermek jár be más településről.  Iskolába 4 
gyermekünk iratkozott be. 
Speciális nevelést igénylő gyermekek száma 4 fő. A gyermekek fejlesztése óvodán belül 
történik, az erre a célra kialakított logopédiai szobában. A logopédiai ellátást Paulínyi Jánosné 
logopédus végzi heti egy alkalommal egy órában. 
1 nagycsoportos korú óvodást küldtünk a Balassagyarmati Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálathoz iskola alkalmassági vizsgálatra, ahonnét továbbküldték a fiút Salgótarjánba. 
Az utóbbi vizsgálatra eddig még nem hívták be. 
1 kislányt küldtünk a Nógrád Megyei Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottsághoz véleményezésre. A megkeresés még az elmúlt évben történt, de 
eddig még nem került sor a vizsgálatra. 
Sajnos egy balesetünk is történt ez év áprilisában, egy kisfiúnak vállkulcs törése lett egy 
rosszul irányzott ugrásból. 
Immár harmadik éve egyesültünk a Bánki Óvodával. A két intézmény kapcsolata jónak 
mondható. Minden héten hétfőn délelőtt a Tolmácsi Óvodában tartózkodom. Ilyenkor van 
lehetőség a személyes beszélgetésekre. Ha a probléma úgy kívánja hetente többször is 
ellátogatok az intézménybe. Telefonon mindig elérhető vagyok, az óvodapedagógusokkal és a 
konyha vezetőjével napi kapcsolatban állunk, a felmerülő problémákat mindig megbeszéljük. 
A szülők részéről érzek némi bizalmat, néhányuk szívesen keres meg az őt foglalkoztató 
óvodával kapcsolatos gondjával. Sajnos vannak tartózkodó szülők is, akik úgymond csak 
„üzengetnek” és a személyes kontaktust nem keresik. Ebben az esetben kérem majd az 
óvodapedagógusok segítségét! Igyekszem minden rendezvényen részt venni, próbálok 
beilleszkedni az itteni óvodai életbe. 
 
Arra törekszünk, hogy minél jobbá és élménydúsabbá tegyük gyermekeink óvodai életét. Ezt 
nagyban megkönnyíti az óvó nénik és dadus néni pozitív és kitartó hozzáállása. 
Intézményünk rendezvényeit a helyi nevelési program illetve az éves munkaterv is 
tartalmazza. Alkalmainkat igyekszünk  a továbbiakban is oly módon megszervezni, hogy a 
lehető legtöbb szülő, vagy más családtag részt tudjon venni rajta.  
A csoportszoba berendezése, bútorzata - az óvónői ötletességnek, leleményességnek 
köszönhetően – esztétikus, dekoratív, jól szolgálja a gyermeki tevékenységet. 
Hiányosságaink pótlására törekszünk, azon túlmenően pedig az óvodapedagógusok mindent 
megtesznek, hogy az ide  érkező gyermekeket megfelelő külső és belső környezetben tudják 
fogadni. 
Igyekszünk a pályázati lehetőségeket is kihasználni, bár sajnálattal tapasztalom, hogy egyre 
kevesebb kiírás jelenik meg.  Az idén a Generali Biztosító „ Baleset-megelőzés az 
intézményben” című felhívására adtam be anyagot, melyben – a Polgármester Úrral 
egyeztetve – az épületben található lépcsőkre PVC csúszásgátlóra pályázok 103 030 ft 
értékben. 
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Intézményünkben az elmúlt nevelési évben az étkeztetés területén történt a legnagyobb 
változás. Sajnos gazdasági okok miatt a főzőkonyhát meg kellett szüntetni, mely három 
személy elbocsátásával járt. Ezúton is szeretném megköszönni mindhármuknak a sok éves 
becsületes munkát, valamint a községi rendezvényeken való hűséges helytállást. 2011. 
március 16-tól az étkeztetés beszállítással történik a Süllős & Süllős Bt. Magyarnándori 
Konyhájáról. Az ételadagok megfelelőek, kioszthatóak, a minőséggel - a helyben főzés után – 
meg kell barátkozni. Az esetleges reklamációkat a konyha élelmezésvezetője igyekszik 
korrigálni. Bármilyen jellegű problémára készségesen és azonnal reagál. 
Jelenleg az alábbi ételadagok kerülnek naponta kiszállításra: szociális étkező 19 fő, vendég 
ebédes 1-4 fő, menzás: 1 fő, iskolás: 21 fő és óvodás: 21 fő. 
Intézményünkben is biztosított a kedvezményes étkeztetés. 
Ez alapján 2010. szeptemberétől 100%-os térítési díjkedvezményben részesül 9 óvodás, a 
nevelés év folyamán 50%-os támogatást 2 fő kap. 
 
Az óvoda részben önálló gazdálkodású. Az elfogadott költségvetésen belül igyekszünk 
spórolni amin csak lehet. Vásárláskor takarékosan a Polgármester úrral egyeztetve vesszük 
meg a működésünkhöz feltétlenül szükséges dolgokat. 
 
A nyári nagytakarítás idejét a szülőkkel egyeztetve 2011.július 01-től augusztus 05-ig 
állapítottuk meg. Nagy felújításokat, az anyagi lehetőségeinket figyelembe véve nem 
terveztünk. Ha a Generali pályázatán nyernénk, akkor 2011. augusztus 15. és október 14. 
között kellene teljesítenünk a programot. Ennek elvégzése egy hétvégén is kivitelezhető 
lenne. 
 
Visszatekintve az elmúlt évre nehéz, kihívásokkal teli évet zártunk 
A sok munkáért kárpótlás számunkra, hogy a gyermekek örömmel jönnek óvodába, fejlődnek 
és láthatjuk, hogyan nyílik ki számukra a világ. 
A következő nevelési évben szeretnénk továbbhaladni a megkezdett úton. Folyamatos és 
fontos feladatunk a jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése és az ehhez kapcsolódó 
dokumentumok frissítése. 
Kolléganőimmel az elkövetkezendőkben is igyekszünk úgy dolgozni, hogy az óvoda minőségi 
munkája a továbbiakban is teljes legyen. Köszönjük a fenntartónk részéről az ehhez nyújtott 
támogatást! 
  
 
 
Tolmács, 2011. május 18. 
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                                                                               Laczkovszkiné Homolya Zsuzsa 
                                                                                        intézményvezető 
 
 
 


