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1. Működés, nevelés, gazdálkodási tevékenység 

 

 29 gyermek kezdte meg 2021.szeptember elsején a nevelési évet. Ez a létszám 2022. 
április elsejére 38-ra emelkedett és egy-két hiányzástól eltekintve teltházzal 
működünk.1 testvérpár beköltözött, 1 testvérpár balassagyarmati oviból átjött, mert 
helyi lakosok, a többi gyermek időközben betöltötte 3. életévét vagy édesanya 
munkába állt. 

 4 gyermekünk jár be más településről: 2 Rétságról, 2 Tereskéről. Ketten idén, egyikük 
jövőre ballag óvodánkból.  

 1 SNI-s gyermekünk van és 5 BTMN-es.  
 A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Rétsági Tagintézménye által 

folyamatosan biztosított volt intézményünkben a logopédiai és a fejlesztő foglalkozás. 
Nyolc gyermek részesült logopédiai ellátásban és hat gyermek vett részt fejlesztő 
foglalkozáson heti rendszerességgel. Az SNI-s gyermek ellátása kötelező feladata az 
óvodának/fenntartónak, 2022. márciustól kezdődően 1 logopédussal és 1 
gyógypedagógussal kötöttünk megbízási szerződést a feladat ellátása céljából.  

 Május 27-én a tizenegy tanköteles korú gyermek közül kilencen búcsúznak 
óvodánkból és kezdik majd meg szeptember elsején az iskolában a nevelési évet. Az 
itt maradók közül az egyik az SNI-s, a másik BTMN-es. 

 2022. március 17-től egy óvodapedagógussal kevesebben vagyunk, mert Annusné 
Bunyi Mónika kolléganő felmondott. Június 1-től töltjük be a megüresedett álláshelyet 
a KÖZIGÁLLÁSON meghirdetett pályáztatás útján.  

 Az óvodapedagógusi távozás okán március 17-től május 31-ig Hajnis Iolanda 
(Tolmács Község Önkormányzata által közfoglalkoztatott) segíti munkánkat valamint 
a feladatok maradéktalan elvégzése érdekében Szlezák Éva Klára pedagógus 
társammal átszerveztük munkaidő beosztásunkat. 

 Makkai Zoltánné, az ebédlő kézbentartója, konyhai dolgozónk 2022 szeptemberében 
nyugdíjba vonul, jelenleg felmentési idejét tölti. Utolsó munkában töltött napján, 
április 28-án kis ajándékkal búcsúztunk tőle kollégái, barátai.  

 A COVID-19 világjárvány még ebben a nevelési évben is éreztette hatását: a 
folyamatos járványügyi szabályok betartása mellett fertőzöttség miatt kétszer is 
rendkívüli szünetet rendeltek el intézményünkben a hatóságok: 2021 decemberében 
néhány napra, majd 2022 januárjában két hétre zártuk be az óvodát.  

 2022 áprilisától csitult a járvány, megszűntek a szabályozások. Mindannyiunk 
örömére hagyományos módon készülhettünk tavaszi ünnepségeinkre. 

 A munkatervben kitűzött céljainkat ez idáig jól teljesítettük: Házirendet, SZMSZ-t 
módosítottunk, az intézményi önértékelés és a járványhelyzet miatt elmaradt 



családlátogatások, személyes fogadó órák pótlása pedig még folyamatosan zajlik, 
ennek végső határidejét a felmondás miatt 2022. május 31-ről augusztus 31-re 
módosítottuk. 

 A Madarak és fák napjához kapcsolódva a szülőkkel közösen virágosítottuk 
ablakainkat, a Fenntartó támogatásával a színpadot is, és Borka Róbert jóvoltából 
(Ipoly Erdő ZRT) egy tölgyfa csemetét ültettünk a kastélykertbe. 

 A mai napon jutott tudomásunkra, hogy június egytől Lovasné Arnócz Zsuzsanna 
dajkánk is távozik az intézményből, a nagyoroszi Nefelejcs Óvoda dolgozója lesz. 
Üres álláshelye azonnal betölthető nem szükséges pályáztatás. 

 

2. A 2022/2023-es nevelési év előkészületei 

 

 A kollégák cserélődése miatt új fejezet kezdődik óvodánkban: új csapat alakul. 
 Céljaink ettől függetlenül maradnak: a Helyi Óvodai Program által meghatározott 

célok és az intézményi önértékelés eredményei adják a fő irányvonalat. Legfőbb cél: 
az új óvodapedagógust megismertetni programunkkal, óvodánk jelenlegi helyzetével. 

 Továbbra is nagy hangsúlyt szeretnék fektetni az anyanyelvi nevelésre és az Így tedd 
rá népi játék, néptánc módszertant szeretnénk beépíteni a Helyi Óvodai Programba. 

 Külső és belső partnereinkkel való szoros kapcsolattartásra, nyílt kommunikációra 
még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a jövőben. 

 2022. szeptember elsejei létszámunk várhatóan: 34 fő lesz. 

 

3. Az óvoda nyári zárása alatt megvalósítandó feladatok 

 

 Az óvodánk június 27-július 29-ig lesz zárva. (5 hét) Egy szülő jelezte eddig, hogy 
igény lenne ügyeletes óvoda biztosítására, ezért felvettem a kapcsolatot a Bánki Törpe 
Óvoda vezetőjével, aki nyitott a szükséges gyermekek fogadására a zárás alatt és mi 
fordítva viszont. A részletek szervezése folyamatban van. 

 Június 27-én kollégáimmal csapatépítés céljából kirándulni szeretnék Bujákra, a 
Művelődési Házban megtekinthető Glatz Oszkár kiállításra. 

 Továbbiakban aprólékos takarítás és a játszóeszközök fertőtlenítése, 
csoportrendezések zajlanak óvodánkban a zárás alatt. 

 Évek óta görgetjük magunk előtt a mosdó felújítását és a csoportszobákban a lámpa 
búrák cseréjét –több ellenőrzés jegyzőkönyve alapján is- elavultságuk, 
korszerűtlenségük miatt. A Polgármester Úr kezdeményezésének köszönhetően 
készült árajánlat egy helyi vállalkozótól a fent említett munkálatokhoz. Az ügy 
Testületi döntésre vár. Bízom benne, hogy –gyermekekről, oktatási intézményről 
lévén szó- a kezdeményezés a Testület részéről pozitív elbírálást nyer. 



 Az óvoda udvara és a kastélypark egymásba nyíló terület. Négy kapuja közül a lenti, 
vasút felőli kapu biztonságos zárása még mindig megoldásra vár! Karbantartónkkal 
közösen keressük a mielőbbi megoldást. 

 Az új homokozó és az udvari játszóeszközök alatti ütéscsillapító terület feltöltésre vár, 
a szállítás és a munkálatok már folyamatban vannak. A friss homok érkezése után a 
homokozó fedéséről szükséges gondoskodnunk. 
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