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Tisztelt Horváth Dezső Polgármester Úr, Társulási Tanács Elnöke!
Kővágóörs és Kékkút óvodai nevelését biztosító Intézményfenntartó
Társulási Tanács!
Tisztelt Elnök Úr!
Az Intézményfenntartó Társulási Tanács 2015. évi augusztusi ülésére küldöm a Kővágóörsi
Napköziotthonos Óvodát érintő dokumentumokat.

Kérem az Intézményfenntartó Társulási Tanács tagjait, hogy az intézményt érintő beszámolót,
munkatervet és SzMSz-t elfogadni,valamint az óvodák zárva tartásának ideje alatti óvodák
közötti megállapodásról (Révfülöp, Kővágóörs, Köveskál) határozatot hozni szíveskedjenek.

Kővágóörs, 2015. augusztus 19
.

Tisztelettel:
Velláné Kondor Katalin
óvodavezető

Beszámoló a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda
működéséről
Tisztelt Intézményfenntartó Társulási Tanács!
Beszámolómban szeretném tájékoztatni az Intézményfenntartó Társulási Tanácsot a
2014/2015 nevelési év működéséről.
- Nevelési évünk 2014.szeptember 1-től, 2015.augusztus 31-ig tart.
A nevelési évet a nyári takarítás után tiszta és szép környezetben indítottuk el.
Szeptemberben óvodánkban személyi változás történt,az önkormányzattól áthelyezéssel került
hozzánk az új kolléga,aki a sikeres dajka tanfolyam elvégzése után 2015. február 1-től került
intézményünknél közalkalmazotti státuszba. Az év során másik kolléganőnk nyugdíjazási
kérelmet nyújtott be, így intézményünk pályázatot írt ki a dajkai állás betöltésére, mely 2015.
szeptember 1-től lesz betölthető.
Az óvoda zavartalan működését június és július hónapban határozott idejű 4 órás
helyettesítővel oldottuk meg.
Szeptembert egy vegyes csoporttal, 15 kisgyermekkel kezdtük, melyből 7 nagycsoportos, 4
középsős, 4 kiscsoportos volt.
Élve a törvényi lehetőséggel 1 kiscsoportos 3 éves kor előtt került felvételre, aki márciusban
töltötte be harmadik életévét.
A 15 gyermekből 13 helyi, kővágóörsi, 2 pedig Kékkútról járt intézményünkbe.
Létszámunk a 17 főre emelkedett,15 gyermek Kővágóörsről, 2 gyermek Kékkútról járt
óvodába.
Kilátásaink bíztatóak, szeptemberben is várhatóan 15 fővel kezdjük a nevelési évet.
Két gyermek komplex fejlesztése Tapolcán, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál történt,
heti egy alkalommal.
Logopédiai ellátásban 3 gyermek részesült (Révfülöpön) heti egy alkalommal.
Sajnos az előző évekhez képest emelkedett a tanulási, magatartási valamint beilleszkedési
problémákkal küzdő gyermekek száma.
Általában jellemző a megfelelő figyelem hiánya, az általános tájékozódás nem megfelelő
fejlettsége.
Hiányosak a gyermekek játéktapasztalatai, előfordul, hogy felnőtt irányítása nélkül képtelenek
önállóan, illetve társaikkal együtt játszani. Türelmetlenek, indulatosak és ez általában
agresszióban nyilvánul meg. Sajnos ezt befolyásolja a válogatás nélküli otthoni mese valamint
filmnézés.
Tapasztalataink szerint a szülői jó szándék mellett is igen sok a „rosszul”szeretett gyermek,
melynek különböző megnyilvánulásaival találkozunk: elkényeztetettség, szabályok, korlátok
nélküli nevelés, az életkornak nem megfelelő ismeretek-élmények nyújtása, a szeretet
tárgyiasult formában való megnyilvánulása.

Feladatunk a gyermekek szükségleteinek megismerése, erősségeik, hiányosságaik feltárása, és
az erre alapozott megfelelő fejlesztés, melyet a családi neveléssel együtt végezve elérhetjük,
hogy a gyermekek képessé váljanak az iskolakezdésre.
Ebben az évben az iskolába menők száma 4 fő, 3 gyermek Révfülöpön, 1 pedig Zánkán kezdi
meg általános iskolai tanulmányait 2015. szeptemberében.
Óvodánkban nem jellemző a rendszertelen óvodába járás, a nyári időszakban is 8-10
gyermek járt folyamatosan óvodába.
Rövidebb-hosszabb ideig tartó gyermekbetegségeket leszámítva, maximális létszámmal
működünk.
Intézményünkben biztosított a kedvezményes étkeztetés.
Ez alapján 2014/2015.-ös nevelési évben 100%-os térítési díjkedvezményben részesül 12
gyermek, 50%-os támogatásban 5 óvodás.
A nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megfelelő számban áll a kollégák
rendelkezésére az óvodában.
A csoportszoba berendezése, bútorzata jól szolgálja a gyermeki tevékenységet,
az óvónői ötletességnek, leleményességnek köszönhetően esztétikus, dekoratív.
Hiányosságaink pótlására törekszünk, azon túlmenően pedig mindent megteszünk, hogy
megfelelő külső és belső környezetben fogadjuk óvodásainkat.
Igyekszünk a pályázati lehetőségeket is kihasználni, pályázatot nyújtani be épület felújításra,
padló és nyílászáró cserére. Az önkormányzat támogatásával megvalósult a járda felújítása.
Kellő számú képességfejlesztést elősegítő eszköz áll rendelkezésünkre.
Új játékok kiválasztásakor, vásárlásakor mindig szempont, mely terület megsegítésére van
szükség.
Lehetőségeinkhez képest igyekszünk részt venni továbbképzéseken, tanfolyamokon, szakmai
napokon.
Kölcsönösen jó a kapcsolat, a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival, a
beiskolázási körzethez tartozó iskolák igazgatóival.
Szakkönyvtárunkat lehetőségeinkhez mérten bővítjük, így mostanra megfelelő szakirodalom
áll a kollégák, valamint az érdeklődő szülők rendelkezésére.
Az óvodai nevelés alapvető feladata az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés és az
iskolai életmódra felkészítés. A tanulás nemcsak a társadalmilag hasznos ismeretek
elsajátítása, hanem a biztonság és a kölcsönösség, az elfogadottság élményének, a sokféle
módon történő együttélésnek a tanulása.
A tanulás a képességek-, magatartás-, a megismerés iránti vágy-, a motiváció fejlődését és az
ismeretszerzést egyaránt magába foglalja.
A gyermekek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen
figyelmére alapozva mikro- és makro környezetében szerzett tapasztalataira építve irányítjuk
a gyermeki gondolkodás fejlődését.
A megfelelő módszerek és eszközök alkalmazásával érhetjük el, hogy a gyermekek
problémamentesen kezdhessék az iskolát, feladataikat örömmel végezzék.
Különös figyelmet fordítunk a felzárkóztatásra, ismeretek pótlására, melyeket a
gyermekeknek már óvodás kor előtt kellett volna elsajátítaniuk.

Ez a feladat türelmet igényel felnőttől, gyermektől egyaránt. A csoportlétszám, valamint az
óvónők és dajkák jelenléte lehetővé teszi az egyéni igényeknek megfelelő foglalkoztatást.
Arra törekszünk, hogy minél jobbá, élménydúsabbá tegyük gyermekeink óvodai életét.
Ezt megkönnyíti kollégáim pozitív és kitartó hozzáállása. Az intézményben személyi változás
nem történt, 2 óvónő és 2 dajka dolgozik együtt immár hosszú évek óta.
Intézményünk rendezvényeit a Pedagógiai Program, valamint munkatervünk tartalmazza.
Ünnepeinket igyekszünk a továbbiakban is oly módon megszervezni, hogy a lehető legtöbb
szülő, vagy más családtag is részt tudjon venni rajta.
Hagyományos ünnepeink közé tartozik a Mikulás, karácsony, farsang, anyák napja, évzáróballagó ünnep.
Készülünk még a szülőkkel közös „családi napra”, évzáró ünnepélyünkre, év végi
kirándulásra.
.
A szülőkkel a kapcsolattartás több rétű, napi kapcsolatban vagyunk, keressük a beszélgetés
lehetőségeit.
Szülői értekezleteken igyekszünk teljes körű felvilágosítást nyújtani az óvodai munkáról,
feladatainkról, tevékenységeinkről.
A felmerülő problémákat, illetve egyéni kéréseket diszkréten kellő tapintattal igyekszünk
kezelni.
Kollégáimmal a továbbiakban is igyekszünk úgy dolgozni, hogy az óvoda munkája továbbra
is teljes legyen.
Az intézmény zavartalan működése érdekében igyekeztem és igyekszem a kollégákkal
valamint a fenntartóval a közös együttműködésre.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki a Társulási Tanácsnak, hogy egész évben biztosította
óvodánk zavartalan működését, valamint megoldhatóvá vált a falugondnoki járattal a
gyermekek bábszínházba szállítása.
Visszatekintve az elmúlt évre, mozgalmas, kihívásokkal teli évet zárhatunk.
Úgy érzem a kitűzött célok, feladatok nagy részét elértük, sikerült közösen megvalósítanunk.
Célunk, hogy minden kollégánk tudása legjavát adja intézményi céljaink és feladataink minél
eredményesebb eléréséhez.
A szülők támogató jelenlétére továbbra is számítunk gyermekeik együttnevelésének
érdekében.
Kővágóörs,2015-08-19.
Tisztelettel:
Velláné Kondor Katalin
óvodavezető

