
5. Napirend 

Beszámoló a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2019/2020-as nevelési évéről 

 

1. Működés, nevelés, gazdálkodási tevékenység 

 

• Második nevelési évünket kezdtük két csoportos működéssel 2019 szeptemberében, 
összesen 30 gyermekkel, 16-14 es elosztásban. 

• 9 gyermek lépett első osztályba óvodánkból és az ősz folyamán hét új óvodás érkezett. 

• Annusné Bunyi Mónika óvodapedagógus a középső-nagy csoportot vezette 16 fővel, 
Kiss Zsófia a kicsiket fogadta folyamatosan a hét nagyobb óvodással. Jelenleg 
összesen 32 gyermek jár az intézménybe. 

• Szlezák Éva Klára óvodapedagógus 2019 áprilisától 2019. december végéig táppénzen 
volt nyári térdműtétje miatt. 

• Munkánkat Bálintné Dezső Krisztina majd Novák Ildikó segítette a fenntartó 
jóvoltából. 

• Berecz Istvánné, Magdi dajka 2019. december 12-ig dolgozott intézményünkben, majd 
nyugdíjba vonult. Helyére meghirdetett dajkai pályáztatás útján Bálintné Dezső 
Krisztina került. 

• 2020 márciusától Novák Ildikó helyett Bíróné Rotter Edit segítette munkánkat. 

• 2020. március 16-tól a koronavírus járvány miatt kormányrendelet és testületi döntés 
alapján óvodánk bezárt, de ügyeletet biztosított. Május 11-től három gyermek kért 
ügyeletet, majd újabb kormányrendelet értelmében- az óvodák újranyitásáról- 
júniustól kezdődően 15 gyermek veszi újra igénybe óvodai szolgáltatásunkat.  

• A rendkívüli helyzetben, amíg nem kért senki ügyeletet internetes kapcsolattartással, 
intézményi zárt online csoportban folytattuk pedagógusi munkánkat. Heti terveinket, 
javaslatainkat ppt formátumban küldtük minden héten a szülők és gyermekek számára. 
A visszajelzések, fotók alapján lelkesen, szorgalmasan fogadták a szülők 
javaslatainkat, nagyon sok otthoni munka, visszacsatolás született. Köszönet érte a 
Szülőknek! 

• A dajkák a rendkívüli zárás hetei alatt végezték el a nyári zárva tartásra tervezett 
takarítást, fertőtlenítést. 

• Online folytatódott a gyermekek logopédiai, fejlesztő foglalkoztatása is a 
szakpedagógusok által. 



• Az újranyitás után, alaposan megfontolva a hogyanokat megtartottuk óvodai 
ballagásunkat 2020. június 12-én, pénteken. Ezen a napon délelőtt elültettük a 
ballagók fáját (Béke utca, patak part), majd délután szigorúan zárt körben, csak a 
ballagók és szüleik jelenlétében elköszöntünk öt ballagó ovisunktól. 

• A járványügyi helyzet miatt a nyári zárás időszaka is megváltozott az intézményben. 
Öt hét helyett, két hétre tarthat maximum zárva az óvoda. A szülők között végzett 
igényfelmérés majd a Polgármesteri döntés alapján így 2020. július 20-2020. július 31-
ig tart zárva nyáron az óvodánk. 

• A vészhelyzet miatt számos hagyományos eseményünk, programunk elmaradt: 
kirándulás, Csulikos események (víz világnapja, húsvéti locsolkodás), Anyák napja, 
évzáró, zsibvásár. 

• A beiratkozás is megtörtént online áprilisban: a 2020. augusztus 31-ig harmadik 
életévüket betöltő, tolmácsi gyermekek automatikusan benne voltak a nyilvántartó 
rendszerbe, aktiválni jogviszonyukat vezetői feladat volt. Hat gyermek került így 
felvételre a Tolmácsi Kisbagoly Óvodába. 

 

2. A 2020/2021-es nevelési év előkészületei 

 

• Az udvar szépítése, virágok ültetése elkezdődött egyelőre néhány virágládával 
csoportpénzből. Ezt szeretnénk folytatni a jövőben, esetlegesen fenntartói segítséggel.  

• Továbbra is célként szerepel, hogy udvarunk teljesen zárt legyen, nem csak higiéniai 
okokból, hanem a gyermekek biztonsága érdekében is! Gyakran előfordul még, hogy 
behoznak kutyákat a park területére és bár a homokozónk lefedése már megtörtént, de 
az egyéb területeken is előfordul kutyapiszok. 

• A szertár helységek rendbe tétele 2020 év elején megtörtént, ennek folyamatosságát 
szeretnénk tartani. 

• A mosdóba Sági Zoltán asztalos mester által új függönytartók kerülnek. Erre való 
függönyöket Dobson Zsófia varrja meg. 

• Dobson Zsófia két vesszőből font kosárral is gyarapította intézményünk polcait, 
köszönjük munkáját! 

• A következő nevelési évben is hasonló gyermeklétszámra számíthatunk: 2020 
szeptemberében 33 gyermek. Igyekszünk éves terveinkkel a Helyi Pedagógiai 
Programunk elsőszámú figyelembe vételével magas színvonalú pedagógiai munkát 
biztosítani intézménybe járó gyermekeink számára.  

 



3. Az óvoda nyári zárása alatt megvalósítandó feladatok 

 

• Az elhasználódott, tönkre ment csúszdás játszóeszköz kiemelése megtörtént, ennek 
helyére új csúszdás eszköz kerül. Beszerzése folyamatban van. 

• A meglévő játszóeszközök karbantartása a szülők segítségével nyári feladatok között 
szerepel. 

Kiss Zsófia, óvodavezető 

Tolmács, 2020-06-29 

 


