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Az óvoda engedélyezett gyermeklétszáma 25 fő. 

2012. január februárjában 25 gyermek, március, április, május hónapban 26 fő, júniusi 

évzárótól 24 fő volt a gyermekek létszáma. (Egy család elköltözött, a másik gyermek a nyári 

napközi miatt iratkozott ki, de szeptemberre visszajött óvodánkba.) Az ősz folyamán 6 

gyermek kezdte meg  iskolai tanulmányait.  

A 2012.  szeptemberében 24 gyermekkel indult az év,(első héten költözés miatt 1 fővel 

csökkent a létszám) szeptemberben és októberben további 2-2 gyermekkel, novemberben 

további 1 új gyermekkel bővült a csoport. 

 Az októberi statisztikai létszám 25 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) 2012. március 05-ig 

- szabadságát töltő óvodavezető (Boldogné Tóth Magdolna) 2012. március 05-től 

- óvodapedagógus- (Pirók Orsolya)  

- Dajka (Molnár Istvánné) 

- ÁMK ügyintéző, pedagógiai munkát segítő (László Anikó) 

 

 

Tárgyi feltételek 

 

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

munkának. A nyári nagytakarítás megtörtént (bútorok, játékok fertőtlenítése) a falakra új 

díszletek, az öltözőszekrényekre új függönyök kerültek. 
A könyvtárunk a Verseghy Ferenc Jász- Nagykun Szolnok Megyei Könyvtárral együttműködve, az 

NKA támogatásával,  2012-ben két programot is sikeresen bonyolított le. Az első 2012. március 31-én 

a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusának „Népszerű filmslágerek, 
musical részletek, spirituálék” című előadása volt. A kórus fellépésének fogadtatása 
rendkívül jó volt, hiszen a falu lakosságának nagy része nem engedheti meg magának, hogy 
ellátogasson hasonlóan színvonalas rendezvényekre. Ez okból kifolyólag hálás volt a 
közönség, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár lehetőséget biztosított 
erre az igazán páratlan előadás ingyenes látogatására. Eredménye is pozitívnak tekinthető, 
hiszen az előadást követően pár résztvevő a közönség soraiból megkeresett és hasonló 
rendezvények szervezését szorgalmazta.  
Második program a 2012. október 4-én megrendezett Országos Könyvtári Napok alkalmával, 
a nyugdíjasokat helyezve előtérbe, Dr. Thodory Zsolt előadása az időskori betegségekről, 
Gonda Sándor és Benes Gréta a rendőrség részéről nyújtott felvilágosítást az esetleges 
veszélyekről. Zárásként korhatár nélkül vetélkedő volt, melyen kicsik és nagyok egyaránt jól 
mulattak. Ezen rendezvényünk is sikeresnek mondható, hiszen a programok segítségével 
könyvtárunk új tagokkal bővült. 
Mint minden évben, így 2012-ben is aktívan részt vett a könyvtáros az Alföldi Betyárétel Főző 

Fesztivál programjain. 



2012-ben sok új könyvvel gyarapodott a könyvállomány, melyet a fenntartótól illetve az 

ÁMK igazgatója Boldogné Tóth Magdolna által lettek beszerezve, így színvonalasabbá és 

csalogatóbbá téve könyvtárunkat használóik számára. 

  

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

rendszerességgel frissíti a letétként átadott könyveket az olvasni vágyók örömére. 

 

A könyvtárban 2 db működőképes számítógép van internetes hozzáféréssel, mely nem csak a 

gyerekek számára elérhető, hanem minden könyvtár látogatónak.  

 

2012-ben új formában próbáltunk az óvodások körülményein javítani, anyagi támogatást 

gyűjteni. Jótékonysági délutánt szerveztünk, melyre műsorral készültek óvodásaink, valamint 

a szülők is. A bevételből játékokat kaptak a gyerekek, valamint programokat fizetünk belőle. 

Megtartottuk szokásos, immár hagyományossá vált ünnepségeinket.(Mikulás, karácsony)  

 

Az intézményünk működését az éves költségvetés biztosítsa. Gazdálkodásunkra a 

visszafogottság, tervszerűség jellemző. 

 

Gyermek és ifjúságvédelem 

 

2012 januárjában a 25 gyerekből  4 fő térítési díjas félnapos, 4 fő 100%-os térítési díjas 17 fő 

100 %-os térítési kedvezményben részesült.  

Óvodánkban a 2012./2013. tanév eleji felmérés eredményeként 18 fő hátrányos helyzetű 

gyermeket diagnosztizáltunk.  

A 2012. októberi statisztikai állapot: 25 gyermek, ebből 13 gyermek 100%-os támogatott, 4 fő 

térítési díjas egész napos, 8 fő térítési díjas félnapos. Statisztika utáni állapot (dec): 28 fő a 

gyermeklétszám és 17 főre emelkedett a 100%-os támogatott egész naposok, illetve 3-ra 

csökkent a fizetős egész naposok száma. 8fő 

 

A Pedagógiai Intézet által megállapított  három 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 2012 év folyamán 

több gyermekkel foglalkozott.  

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, 2013. január 28.  

 

 

 

                                                                                                  

 

Boldogné Tóth Magdolna 

                                                                                                         ÁMK igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


