
1. napirend

Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda 2012-2013-as nevelési év
tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési év folyamán minden tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség
motiválta. Nehézségek árán is, a csoport megvalósította fejlesztési-nevelési
elképzeléseit, terveit. Nemcsak külsőségeiben, hanem tartalmilag is a lehető
legtöbbet próbáltuk nyújtani a pedagógiai programban megfogalmazott elvek
szerint.

Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy szeretetteljes környezetben,
harmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. Olyan
gyermekeket, akik biztonságosan tudnak tájékozódni természeti és társadalmi
környezetükben. 

Alapelvünk, hogy minél több alkalmat, időt, lehetőséget kell biztosítani a
gyermekeknek az elmélyült szabad játékra. Az óvoda megőrzendő értékét az
érzelmi biztonság megadása, a szabad játék lehetővé tétele, az ehhez megfelelő
környezet megteremtése, a vers, mese, ének, zene, tánc, ábrázolás, mozgás a
mindennapi élet terén tett tapasztalatok nyújtása adja. Az óvodavezetőnek és az
óvodában dolgozóknak is az a legfőbb feladata, hogy az előbbiekben felsorolt
értékeket megőrizze és a minőséget megteremtse, illetve évről évre
továbbgondolva fejlessze azt.

 „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen,
fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az
érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető…..  Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.”(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről)

Óvodánkban az október eleji statisztika alapján a csoportlétszám 21 fő volt, év
közben három kisgyermek érkezett, így a jelenlegi létszám 24 fő.
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Vegyes korcsoportú gyermekekkel foglalkozunk. Hat nagycsoportos búcsúzik
pénteken a társaitól.
Május 16-17-én intézményünkben is megtörtént a következő nevelési évre
történő beiratkozás, mely szerint 8 új kisgyermek kíván ebbe az óvodába járni.
Tehát a kihasználtságunk maximális lesz.

A logopédiai ellátás az idén is kistérségi ellátás keretében valósult meg. A
logopédus heti 1alkalommal látta el az óvodás gyermekeket. Az egy SNI-s
gyermekünkkel fejlesztő pedagógus foglalkozik heti két órában. A logopédiai
ellátás folytatása a következő tanévben a szeptemberi szűréssel és vizsgálattal
kezdődik, amikor a nagycsoportos korosztály teljes körű beszédszűrésére és a
beszédhibások részletes vizsgálatára kerül sor. 

Az iskolába készülő gyermekeknél, mint minden évben, most is elvégezték az
óvó nénik a Difer szűrést. Egyéni fejlesztéssel, sok odafigyeléssel (helyes
beszéd, szókincsbővítés, helyes ceruzafogás stb.) próbáltak hozzájárulni, hogy
az iskolakezdés zökkenőmentes legyen.

Az óvó nénik számon tartják, és folyamatosan figyelemmel kísérik a hátrányos
helyzetű és veszélyeztetett gyermekeket. A hozzám érkezett jelzéseket
továbbítom a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa felé. 

Intézményünkben is biztosított a kedvezményes étkeztetés.

Ez alapján 2012 szeptemberétől 100%-os térítési díjkedvezményben részesül 5
óvodás, a nevelés év folyamán 50%-os támogatást 4 fő kap.

Az elmúlt nevelési év is bővelkedett programokban. Ősszel szüreti felvonuláson
vettünk részt, a gyerekek nagy szeretettel várták a Mikulás érkezését, majd a
Karácsony eljövetelét. A falu karácsonyfájának közös díszítése és a „vásár” ezt a
várakozást még hangulatosabbá tette. A tél temetésére minden kisgyermek
jelmezbe öltözött és egy nagyon vidám farsangi délelőttöt töltöttünk együtt.
Óvodásaink tavaszváró kis csokorral szerepeltek a falusi március 15-i műsoron.
Az év folyamán kétszer is vendégül láttuk a „Katicákat”, akik nagyon
színvonalas zenés műsort adtak elő, természetesen a gyermekek bevonásával.
Mint minden évben, így most is Magdi óvó néni szervezésével részt vettek a
gyermekek egy tíz alkalmas úszásoktatáson. Áprilisban a tolmácsi és a bánki
ovisok közösen utaztunk a Zöld Híd jóvoltából Nógrádmarcalba, ami
felejthetetlen élmény volt kicsinek, nagynak egyaránt. Május elején nagyon szép
kis műsorral köszöntötték gyermekeink az édesanyákat, nagymamákat. A múlt
héten a csoport a nőtincsi Sehol Szigeten töltött egy kellemes napot.
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Kolléganőim most a szerdai gyermeknapra készülnek, az ovisok pedig a pénteki
ballagásért izgulnak.

Nehéz évet hagyunk magunk mögött. Ez az év az oktatásban a
törvénymódosítások éve volt! Folyamatos változásokkal kell lépést tartani, a
dokumentációkat átírni, frissíteni. Ez nagyon sok energiát és időt vesz el a
pedagógiai munkától. Problémát jelent számomra, hogy kevés időt tudok ebben
az intézményben tölteni, mivel a bánki óvodában csoportban is dolgozom. Sok
esetben zavar, hogy nem tudok együtt élni a tolmácsi csoporttal, lemaradok,
vagy késve kapok meg számomra fontos információt. A szülők nagy része
bizalommal fordul felém, tudja, hogy telefonon bármikor elérhető vagyok és
hétfőnként az óvodában is személyesen megtalál.

Az elmúlt nevelési év nehéz volt intézményünk óvodásai számára is! Az egyik
óvó nénink tartós betegségének idejére helyettes pedagógust alkalmaztunk. Volt,
aki csak egy napot töltött velük, volt, aki néhány hónapot. Jelenleg
szeptembertől a harmadik új óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. 

A nyári nagytakarítás idejét a szülőkkel egyeztetve 2013. július 01-től augusztus
02-ig tervezzük. A felújítást a Polgármester Úrral megbeszéltek alapján kívánjuk
véghezvinni. A munkálatokat szeretnénk, ha a zárás után el tudnák kezdeni,
hogy a nyitás zökkenőmentes legyen.

 Munkánk az egész év folyamán sokrétű, sok területet, feladatot felölelő, sok
problémát, gondot felvető, de ugyanakkor sok örömöt, eredményt felmutató,
közös élményeken, sikereken alapuló, gyermeki szeretetet, ragaszkodást tükröző
munka, amelyben domináns szerepe van az érzelmeknek, szeretetnek,
példamutatásnak, ezen keresztül történő nevelésnek. Remélem sikerül a sok
nehézség ellenére is egy kitartó, a gyermekeket szerető, az óvodai, de a falu
közösségéért is tenni akaró csapatot kovácsolni és összetartani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tolmács-Bánk Óvoda
beszámolóját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2013. május 27.

                                                      Laczkovszkiné Homolya Zsuzsa
                                                               intézményvezető
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1 .  N a p i r e n d  

ELŐTERJESZTÉS 
Óvodai nyári szünet időszakának meghatározása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 24.§ (2) bekezdése alapján az 
óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat 
is. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) 
pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú 
gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitva tartási 
idejének meghatározásáról. 
A jogszabályi előírás értelmében tehát az óvoda éves nyitva tartási idejének (beleértve az óvodai nyári 
szünet idejét is) meghatározásáról a fenntartó, vagyis a hatályos alapító okirat értelmében Bánk 
Község Önkormányzata és Tolmács Község Önkormányzata, mint fenntartók döntenek. 
 
A köznevelési intézmények működésének kereteit jogszabályi előírások határozzák meg, de a nevelési 
év konkrét feladatainak végrehajtását helyben kell megszervezni. A nevelés helyi rendjének 
elkészítésekor figyelembe kell venni a törvényben és a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 
megfogalmazott rendelkezéseket, továbbá tekintettel kell lenni a helyi sajátosságokra is.  
Az Nkt. 4.§ 19. pontja meghatározza a nevelési év fogalmát, mely szerint a nevelési év az óvodában 
szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Az óvoda heti és éves nyitvatartási 
idejének meghatározásáról – a fent hivatkozott jogszabályi előírás alapján – a fenntartó dönt. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) 
bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának 
megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell 
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, 
munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb 
ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított 
szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.  
Mindezek alapján tehát a fenntartónak kell meghatározni az óvodák nyári nyitva tartását, ugyanakkor 
erre az időszakra is gondoskodnia kell a zárva tartó óvodába járó gyermekek megfelelő ellátásáról 
abban az esetben, ha a szülő a fenti okokra hivatkozással igényli az ellátást. Az ellátás formájáról a 
fenntartó jogosult dönteni. Ha e kötelességét a fenntartó elmulasztja, és nem gondoskodik a 
gyermekek napközbeni ellátásáról, úgy fennáll a jogszabályi előírások megsértésének gyanúja. 
 
Az Önkormányzat fenntartásában működő Tolmács-Bánk Óvoda köznevelési intézmény nyári 
szünetének meghatározására – az előző évek hagyományaihoz igazodva, és az óvodavezető javaslata 
alapján – az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 
 
……/2013. (V…..) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva – az Önkormányzat 
fenntartásában és működtetésében lévő Tolmács-Bánk Óvoda intézményben az óvodai nyári szünet 
ideje a Tolmács-Bánk Óvoda, 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106. szám alatti óvoda, valamint a  
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Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája, 2653 Bánk, Kis utca 1. szám alatti tagóvoda esetében  
egyaránt 2013. július 1-jétől 2013. augusztus 2-ig tart. 
 
A képviselő-testület a fenntartó Tolmács Község Önkormányzata nevében felhatalmazza az 
intézményvezetőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 41. § (1) bekezdése szerinti gyermekek napközbeni ellátását, a jogszabályi előíráson alapuló 
szülői igény esetén biztosítsa, oly módon, hogy a két óvoda közül az egyikben a szünet ideje alatt is 
biztosított legyen a gyermekek napközbeni ellátása. 
Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az intézményben 
szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye közzé és tájékoztassa az 
érintetteket.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 
Tolmács, 2013. május 27. 
 Tisztelettel: 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 


