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Az óvoda engedélyezett gyermeklétszáma 25 fő. 

2011 januárjában 22 gyermek, február, március, április hónapban 22 fő, májustól 23 fő volt a 

gyermekek létszáma. Az ősz folyamán 4 gyermek ment iskolába.  

A 2011 szeptemberében 23 gyermekkel indult az év, októberben érkezett 1 új gyermek,  

Illetve december 21-i születésű gyermek januárban fog érkezni. Az októberi statisztikai 

létszám 23 fő. 

 Óvodánk egy vegyes csoporttal működik. A gazdasági év zökkenőmentesen zajlott, a már jól 

bevált Pedagógiai Program szerint végeztük a gyerekek közt a munkánkat.  

 

 

Személyi feltételek 

 

.   

- megbízott óvodavezető (Szabóné Dankó Andrea) 

- 2011. január 19-ig határozott időre kinevezett óvodapedagógus (Antalné Dobák Anita) 

- GYES-en, illetve jelenleg szabadságát töltő óvodavezető (Boldogné Tóth Magdolna) 

- 2011. január 20-án GYES mellett munkába lépő óvodapedagógus- 2011. október 15-

én a GYES lejárt - (Pirók Orsolya)  

- Dajka (Molnár Istvánné) 

- ÁMK ügyintéző (Szabó Lászlóné október 31-el munkaviszonya megszűnt) 

- Megbízott ÁMK ügyintéző (László Anikó november 1-től) 

 

Tárgyi feltételek 

 

A tárgyi feltételek tekintetében a meglévő eszközök megfeleltek a mindennapi oktató-nevelő 

munkának. A nyári zárás során pályázaton nyert 100.000 Ft-ból az önkormányzat 

támogatásával felújításra került a babaház, illetve a kinti raktárakhoz vezető járda rész. A 

nyári nagytakarítás megtörtént (bútorok, játékok fertőtlenítése) a falakra új díszletek, az 

öltözőszekrényekre új függönyök kerültek. 

A könyvtárban személycsere történt. November- december hónapban a könyvtári állomány 

teljes leltára megtörtént. Az elveszett, elhasználódott és elavult könyveket, illetve a fölösleges 

példányokat leselejteztük (6231 db.).  
. 



A megyei könyvtár továbbra is nagy segítséget nyújt abban, hogy negyedévenkénti 

rendszerességgel frissíti a letétként átadott könyveket az olvasni vágyók örömére. 

 

A könyvtárban 3 db működőképes számítógép van internetes hozzáféréssel, mely a 

megváltozott nyitva tartás miatt már nem csak a gyerekek számára elérhető, hanem minden 

könyvtár látogatónak.   

 

Az intézményünk működését az éves költségvetés biztosítsa. Gazdálkodásunkra a 

visszafogottság, tervszerűség jellemző. 

 

Gyermek és ifjúságvédelem 

 

2011 januárjában a 22 gyerekből 1 fő 50 %-os támogatottságú, 1 fő térítési díjas félnapos, 4 fő 

100%-os térítési díjas 16 fő 100 %-os térítési kedvezményben részesült.  

Óvodánkban a 2011./2012. tanév eleji felmérés eredményeként 16 fő hátrányos helyzetű 

gyermeket diagnosztizáltunk. Statisztika szerint 1 fő 50 %-os támogatott, 16 fő 100%-os 

támogatott 4 fő térítési díjas egész napos, 1 fő térítési díjas félnapos. 

 A 2011. októberi statisztikai állapot: 23 gyermek, ebből 16 gyermek 100%-os támogatott, 3 

fő térítési díjas egész napos, 4 fő térítési díjas félnapos. Statisztika utáni állapot: 24 fő a 

gyermeklétszám és 4 főre emelkedett a térítési díjas egész naposok száma. 

 

A Pedagógiai Intézet által megállapított egy fő SNI-s, illetve egy fő BTMN-s gyermek 

fejlesztését heti rendszerességgel az önkormányzat támogatásával fejlesztőpedagógus és 

logopédus látja el. A logopédus az iskolába készülő beszédhibás gyermekekkel is 

foglalkozott, melyet szintén az önkormányzat támogatott. A kistérségi települések által kijáró 

pszichológus 2011 év folyamán 8 gyermekkel foglalkozott.  

A hideg idő beálltával a külterületről bejáró 2 gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekünk reggeli és délutáni szállítását szintén az önkormányzat hozzájárulásával a 

falugondnoki szolgálat látja el.  

Az óvoda dolgozói figyelnek arra, hogy minden gyermek sajátos egyéni képességekkel bír, s 

mindegyiküket ennek megfelelően sok odafigyeléssel, türelemmel kezeljük.  

 

 

 

 

 

Az óvoda és a család kapcsolata 

 

Intézményünkben az óvoda és család kapcsolata fontos szerepet kap.  

- új gyermekek otthonukban való meglátogatásával, felnőttek, gyermekek 

megismerkedése 

- az intézményünkbe való betekintés lehetőségének felajánlása  

- nyílt napok 

- közös rendezvények 

- közös kirándulás 

- fogadóórák  

- szülői értekezletek 

- a szülők észrevételeire, ötleteire való pozitív reagálás, ami a gyermekek egészséges 

fejlődésének pozitív élményeinek gazdagítását szolgálja 

- szülői munkaközösséggel való állandó kapcsolattartás 



-  partnerként való együttműködés a gyermek esetleges problémáinak kezelése 

érdekében 

- az óvoda udvarának szépítése társadalmi munkában 

- a téli és tavaszi kézműves játszóház megrendezése. 

 

 

 

 

Összegzés  

 

Intézményünk valamennyi dolgozója arra törekszik, hogy a pedagógiai programban valamint 

a munkatervben foglalt célkitűzéseknek maximálisan eleget tegyen.  

A könyvtár továbbra is heti két alkalommal várja az olvasni, illetve internetezni vágyókat.  

A kézműves tevékenységeket az aktuális ünnepkörökhöz szervezzük. 

 

Kétpó, 2012. január 10.  

 

 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                   Szabóné Dankó Andrea 

                                                                                                        Mb. ÁMK vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló 

 
Az Arany János Általános Művelődési Központ 

2011. év tapasztalatairól 
 

 

 

 

 


