
Beszámoló a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2018/2019-es nevelési évéről 

 

1. Működés, nevelés, gazdálkodási tevékenység 

 

• A 2018-as nyári időszak alatt óvodánkat elnyert pályázat okán felújították. A gázkazánt, 
bojlert, radiátor szelepeket, nyílászárókat lecserélték, az épületet szigetelték, majd újra 
vakolták, színezték. A két csoportszobában laminált padlót kaptunk és kérésünknek 
megfelelően gipszkartonos megoldással zárt irodahelység kialakítására is sor került. 

• A munkálatok szervezetten, a határidőket betartva alakultak. Köszönet érte legelsőként 
Tolmács Község Önkormányzatának: a Polgármester Úrnak, a Képviselő-testületnek, 
Varga János vállalkozónak, akik az egészet kézben tartották, irányították. Ugyancsak 
köszönet illeti a Szülői és az Alkalmazotti Közösséget is a magas színvonalú 
együttműködésért, összedolgozásért valamint Bálintné Dezső Krisztina és Berecz 
Hajnalka segítségét a takarítási munkálatokban! 

• 2018. szeptember elsejétől a korábbi terveknek megfelelően két csoportban kezdtük meg a 
nevelési évet. Már a nyári zárás utáni első napon: augusztus 21-én visszapakolt, takarított 
környezetben fogadhattuk gyermekeinket. Szeptember elsején a rendnek megfelelően 
indulhatott a nevelési év az óvodában, iskolában egyaránt. Két csoportban kezdtük a 
munkát a korábbi terveknek megfelelően, és mivel Zatykóné Bach Lívia óvodapedagógus  
elhagyta közben az intézményt, így pályáztatás keretén belül két új óvodapedagógust 
köszönthettünk a nevelési év első napján: Annusné Bunyi Mónikát és Szlezák Éva Klárát. 
Móni néni és Éva néni a kis-középső csoportos gyermekek óvodapedagógusi feladatait 
látták el, a nagy-középső csoportosokét pedig személyem, Kiss Zsófia, Berecz Istvánné, 
Magdi dadus segítségével. 

• A csoportbontás folyományaként dajkai állás pályáztatása is szükségessé vált, így került 
vissza intézményünkbe Lovasné Arnócz Zsuzsanna dajka. Munkáját, feladatait az új 
kolléganőkkel, a kis-középső csoportban látja el. 

 

• 29 gyermek kezdte meg a nevelési évet 2018. szeptember elsején két csoportban 14-15-ös 
létszámmal. Jelenleg 17-16 gyermek jár az egyes csoportokba, összesen 33 gyermek. A 
kiscsoportosok a három évet betöltő új ovisokkal gyarapodtak, a nagycsoportba egy 
gyermeket átvettünk a kicsik közül és Annusné Bunyi Mónika kolléganő kislánya érkezett 
márciusban újonnan hozzánk a Borsosberényi Gesztenyéskert Óvodából. Oláh Milán 
2018. november 12- 2019. 05.06-ig járt intézményünkbe. 

 



• Egymással párhuzamosan, nyugalomban, zökkenőmentesen zajlott mind az új kolléganők 
alkalmazkodása, beilleszkedése közösségünkbe, mind a csoportok átszervezése. A korábbi 
étkező csoportot igazi csoportszobává alakítottuk: nagy szőnyeg, babakonyha, új 
függönyök kerültek bevételezésre, a játékokat, asztalokat korcsoportnak megfelelően 
szétosztottuk, rendeztük és a sikeres, közösségi eseményeinknek köszönhetően a nevelési 
év folyamán a játékeszközöket folyamatosan gazdagítottuk mindkét csoportban egyaránt. 

 

• A logopédiai ellátás továbbra is gördülékenyen zajlik intézményünkben. 2018 
szeptemberétől öt gyermek vette, veszi igénybe a logopédiai ellátást utazó pedagógus 
segítségével az intézményben. 

 

• A gyermekek fejlesztési feladatainak ellátásában Szlezák Éva Klára új kolléganő 
munkájára számítottunk (gyógypedagógusi végzettsége van), de plusz juttatás nélkül ezt a 
feladatot nem vállalta el. A szükséges hat gyermek fejlesztését január 31-ig Kiss Zsófia 
vezető óvodapedagógus látta el, 2019. februártól a törvényi előírásoknak megfelelően a 
rétsági szakszolgálat fejlesztő pedagógusai vették át négy gyermek fejlesztői feladatainak 
ellátását. 

 

• A bánki úszásoktatás is folyamatosan biztosított az intézmény gyermekei számára. 
Idén 13 gyermek használta ki a felkínált lehetőséget. Díját a szülők fizették. 

 

• A 2018. október ötödikén megrendezett Jótékonysági bál bevétele 250.000 Ft lett 
intézményenként. A befolyt összegből két udvari játszóeszközzel (1 mókuskerék, 1 
egyensúlyozó híd) gazdagítottuk óvodánkat valamint a két csoport karácsonyi ajándékozását 
is ebből az összegből finanszíroztuk. A játékeszközöket bővítettük az óvodapedagógusok 
meglátása alapján: fejlesztő- és szerepjátékokhoz való eszköztárunkat bővítettük.   

 

• A 2019 tavaszán lezajlott beiratkozáskor 9 gyermek iratkozott be intézményünkbe. 
2019. szeptember elsején előreláthatólag 28 gyermek kezdi meg a nevelési évet. 

 

• Kilenc gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait óvodánkból 2019 szeptemberében, 
közülük egy gyermek BTMN nehézsége továbbra is fennáll. Három gyermek bár hatodik 
életévét betöltötte, de óvodai nevelésük még egy évig javasolt. 

 



• 2018 szeptemberében a szülők által kedvezményesen megvásárolt színházi bérlet 
lehetőségével élve a nagycsoportosok három alkalommal látogattak a Váci művelődési 
központba báb-és mese előadásokra. Intézményünkbe is három alkalommal volt lehetőség 
bábcsoport fogadására és egy vidám, télűző mulatságot az Áldás együttes vezetett egy kora 
tavaszi délelőtt. 

 

• A 2018 decemberében elvégzett Lippogó 30 órás pedagógus továbbképzés anyagára 
építve 2019 februárjától szerda délutánonként Népi játék és néptánc foglakozást tart a 
tornateremben Kiss Zsófia vezető óvodapedagógus az óvodások és iskolások számára. 

 

• Szlezák Éva Klára óvodapedagógus 2019. február ötödikétől kezdődően szinte 
folyamatosan táppénzen van. Vezetői kérésre Bálintné Dezső Krisztina segíti munkánkat.  

 

 

 

2. A 2019-2020-as nevelési év előkészületei 

 

• További erős összecsiszolódás szükséges az új kolléganőkkel a két csoportban folyó 
munka idei tapasztalatai alapján. 

• Berecz Istvánné dajka a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához szükséges 40 év 
jogosultsági időt 2019. december 12. napján szerzi meg. Felmentési idejének kezdete 
2019. április 12. volt, aktívan július harmadikáig dolgozik, utána munkavégzés alól 
felmentett. Jogviszonyának megszűnése után és felmentési idejének második felére, 
amikor már nem dolgozik dajka felvétele szükséges az intézménybe. 

 

 

3. Az óvoda nyári zárása alatt megvalósítandó feladatok 

 

• Az udvarrendezés a legfontosabb feladat jelenleg a nyári időszak alatt.  

• A tavasszal elkezdett kerítés felújításának és a kastély/ kastélykert újításának 
befejezése nemcsak óvodai, hanem a községet érintő közös cél, a munkálatok jelenleg 
is folyamatban vannak. 



• Nagyon fontos a gyermekek udvari játszóeszközeinek karbantartási feladatainak 
megvalósítása: csiszolás, festés. Ezt ősszel már a Szülőkkel közösen el is kezdtük. 
Ami már nem felújítható, annak kiemelése, új elemek elhelyezése.  

• Minőségi homokozó, homok és a törvényi előírásoknak megfelelően Zárt intézményi 
udvar minél előbb. 

• Az udvaron a rendezetlen részeken talajjal feltöltés, füvesítés, virágok, virágládák 
elhelyezése is cél lenne a közeljövőben. 

• A szertár helységek újbóli rendbe tétele.  

 

Kiss Zsófia 

óvodavezető 

 

 

 

 

Tolmács, 2019. május 15. 


