Arany János Általános Művelődési Központ
Napköziotthonos Óvoda
K É T P Ó

5411 Kétpó, Ond Vezér út 26.
Telefon: 06-56/333-126
OM azonosító: 035 939

Beszámoló
Az Arany János Általános Művelődési Központ
2014. év tapasztalatairól

Iktatószám:14/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda vezetőjeként
beszámolómban tájékoztatni kívánom Önöket intézményünk 2014-es évéről. A két nevelési
év folyamán minden tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség motiválta, a csoport
megvalósította nevelési-fejlesztési elképzeléseinket, terveinket. Nemcsak külsőségeiben,
hanem tartalmilag is a lehető legtöbbet próbáltuk nyújtani számukra a Helyi Nevelési
programban megfogalmazott elvek szerint. Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy
szeretetteljes környezetben, harmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk.
Olyan gyermekeket, akik biztonságosan tudnak tájékozódni természeti és társadalmi
környezetükben. Alapelvünk, hogy minél több alkalmat, időt, lehetőséget kell biztosítani a
gyermekeknek az elmélyült, szabad játékra. Az óvoda megőrzendő értékét az érzelmi
biztonság megadása, a szabad játék lehetővé tétele az ehhez megfelelő környezet
megteremtése, a vers, mese, ének, zene, tánc, ábrázolás, mozgás a mindennapi élet terén tett
tapasztalatok nyújtása adja. Az óvodavezetőnek és az óvodában dolgozóknak az a legfőbb
feladata, hogy az előbbiekben felsorolt értékeket megőrizze, és a minőséget megteremtse, ill.
évről-évre továbbgondolva fejlessze azt. A hozzánk járó gyermekek többsége ez idáig 3 éves
korában kezdett óvodába járni. Többségük egygenerációs családban él, kisebb arányban
vannak azok a gyermekek akiknek nincs testvére, óvodásaink nagy része két-illetve három
vagy többgyermekes családban él. Anyagi hátrány miatt sok gyermek részesül
gyermekvédelmi támogatásban.
Az óvoda engedélyezett gyermeklétszáma 25 fő.
2014. januárban 23, júniusi évzárótól 22 fő volt a gyermekek létszáma. (Egy gyermek
mezőtúri óvodába iratkozott át). Az ősz folyamán 5 gyermek kezdte meg iskolai tanulmányait
a helyi általános iskolában.
2014. szeptemberében 21 gyermekkel indult az év, ebből 3 gyermek még nem töltötte be a
harmadik életévét (a legfiatalabb két és fél éves volt). Az októberi statisztikai létszám 21 fő.
Óvodánk egy vegyes csoporttal működik. A gazdasági év zökkenőmentesen zajlott, a már jól
bevált, Pedagógiai Program szerint végeztük a gyerekek közt a munkát.
Személyi feltételek
Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele
határozza meg. Vallom, hogy a gyermekek egyéni fejlesztése e feltételrendszer megteremtése
nélkül nem oldható meg. Az eredményeket a hozzáadott pedagógiai érték mutatja, amit a
megfelelő szakemberek képesek aktiválni a gyermekekben a megszerzett, és alkalmazott
magas szintű szakmai ismereteik által.
A tudatos fejlesztés szubjektív feltételei:
- nyugodt, meleg, derűs, nyílt, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése
- óvodapedagógus modell szerepe
- az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése a nevelőmunka során
- az óvodapedagógus és a dajka együttműködésének formái

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak a
gyermekekkel. A gondozási feladatokat, a takarítást, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos
feladatokat egy dajka néni látja el intézményünkben, illetve ezt kiegészítve a közös
munkánkat a hivataltól átvett szakképzett dajka segíti. Az óvónők és a dajkák az érvényben
lévő munkaköri leírások, továbbá a tanévre összeállított munkarend alapján végzik nevelési,
gondozási és egyéb tevékenységüket.
óvodavezető (Boldogné Tóth Magdolna)
óvodapedagógus (Pirók Orsolya GYED-en van)
helyettesítő óvodapedagógus határozott idejű szerződéssel 2014. június 30-ig, illetve
2014. szeptember 1-től december 31-ig. (Vígh Mónika Eszter)
- dajka (Molnár Istvánné)
- ÁMK ügyintéző, pedagógiai munkát segítő (László Anikó)
- ÁMK kulturális közfoglalkoztatott 2014. április. 30-ig (László Ágnes)
- ÁMK kulturális közfoglalkoztatott 2014. szeptember közepétől 2015. február 28-ig.
(Szűcs István)
Az óvoda heti rendszerességgel szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít egy helyi fiatlanak,
aki OKJ-s képzésben csecsemő- és kisgyermekgondozó szakon végzi tanulmányait. (Hegyi
Viktória)
Az ÁMK több helyi középiskolás fiatalnak biztosítja az érettségi bizonyítvány
megszerzéséhez szükséges 50 órás közösségi szolgálat teljesítését. (Berecz Erzsébet, Ujlakány
Roland, Kovács Katinka, Fejes Andrea).
-

Tárgyi feltételek
Az óvodai nevelés objektív feltételei:
- Az óvoda épülete, udvara, környezete
- Az óvoda belső berendezése
- Az óvoda tárgyi feltételei, szakmai eszközei, felszereltsége
- Esztétikus környezet kialakítása
Épületünk a hatvanas években épült, ennek következtében folyamatos felújításra,
karbantartásra szorul. Hogy az állagmegóvás megvalósuljon, az Önkormányzat segítségét
vesszük igénybe. Udvarunk változatos játékok színtere. Füves, betonos felületek váltják
egymást, valamint nagyméretű homokozó áll a gyerekek rendelkezésére. Udvari játékaink
természetes anyagokból készültek, tartalmas mozgástevékenységhez nyújtanak lehetőséget.
A csoportszobák otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik nevelési programunk
sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. Feladataink ellátásához rendelkezünk az
alapvető eszközökkel, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk azt állandóan javítani,
fejleszteni. Kiemelten fontosnak tartom, hogy kellemes, egészséges és biztonságos külső és
belső környezetben töltsék el a gyermekek és a felnőttek az óvodában töltött időt. Az
intézmény komfortja, a csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek és az udvar esztétikája,
karbantartottsága jó feltételeket teremt a nevelőmunkához.
2014-ben megvalósult fejlesztések, programok:
Az előző évek fejlesztését kiegészítve 2014 tavaszán új tetőt kapott az óvoda, ezzel
meggátolva a korábbi beázásokat. Az időjárás viszontagságainak kivédésére az óvoda elé egy
fedett játszóterasz és előtető került kialakításra, így a nyári hőségben, illetve esőzések esetén

is lehetővé válik a szabad levegőn való tartózkodás, mozgás. Az egységes kinézet érdekében a
kiegészítő helyiségek (raktár, babaszoba) tetejét is az épülettel azonos fedéssel látták el. A
nyári nagytakarítás és az épület belsejének teljes festése megtörtént. Az óvoda konyhájában
lévő csöpögő elavult csapokat, modernekre cseréltük, illetve a mosogatót és a konyhabútort is
kicseréltük, javítva ezzel a környezet esztétikáját és megkönnyítve a dolgozók munkáját.
2014. decemberében külön forrásból megkezdődött a művelődési ház tetejének cseréje.
2014-ben is próbáltunk az óvodások körülményein javítani, anyagi támogatást gyűjteni.
Tiszteletben tartva a szülői háttér anyagi helyzetét karácsonyi képeslapokat készítettünk,
amelyeket támogatásként lehetett megvásárolni. A bevételből a gyermekek szórakoztatásához
(színdarab, zenés műsor) tudunk hozzájárulni.
A gyermekek fejlesztéséhez, szabad játékához eszközöket, játékokat vásároltunk.
Igyekszünk minél jobbá és élménydúsabbá tenni gyermekeink óvodai életét. A programok
megszervezése során minden alkalmat megragadtunk a hagyományok, ünnepek ápolására,
ezzel is fokozva a közösséghez tartozás élményét.
Intézményünk rendezvényeit a helyi nevelési program illetve az éves munkaterv is
tartalmazza.












Decemberben Mikulás- és fenyőünnepséggel kedveskedtünk óvodásainknak,
A farsangi ünnepségünk. Jelmezes felvonulás, tréfás játékok, tánc jellemezte a
mulatságot, majd a nap zárásaként a Léghajó színház Zümi (környezetvédelmi)
előadásával szórakoztatta gyermekeinket.
Húsvéti játszóházunkon a gyermekek és szüleik megismerkedhettek a tojásfestés és
egyéb húsvéti díszek készítésének különböző technikáival.
Anyák napján a csoport megtartotta meghitt, bensőséges, szeretetteljes műsorát,
ahová az édesanyákkal együtt a nagymamák, keresztanyák is meghívást kaptak.
Ballagásunk és vele egybekötött évzárónk alkalmával rendhagyó módon átadásra
került a már megépített előtető és játszóterasz.
Gyermeknap zárta a nevelési évet, ahol lehetőség volt a szülőkkel együtt vidáman
játszani.
Szeptemberben ellátogattunk Kunszentmártonba, a szüreti mulattságba.
Csatlakoztunk az országos OTP Bozsik Intézményi programhoz, melynek során
szeptember és november hónapban játékos sportversenyen vettünk részt Mezőtúron.
Októberben pedig mi láttuk vendégül a kunszentmártoni óvodásokat az állatok
világnapja alkalmából.
Novemberben csatlakozva az országos GE! (Gondolkodj Egészségesen) nap
programjához zöldség- gyümölcs szobrokat készítettünk, kóstoltunk egészséges
ételeket.
Mikulás várás, karácsonyi ünnepség

Minden rendezvényünkre meghívjuk a szülőket is, törekszünk a minél szorosabb
együttműködésre, hiszen a szülő a gyermek első számú nevelője, az óvodapedagógus, pedig
annak kiegészítője. 2013. év végén ez okból kifolyólag hoztuk létre óvodánk adatlapját a
facebook közösségi oldalon, ahol a fölrakott dokumentumokból a szülők is betekintést
nyerhetnek az óvodai éltbe, tájékozódhatnak, illetve a rendezvényekből kimaradó szülők is
részesei lehetnek a programoknak.

Az Arany János Általános Művelődési Központ 2013 óta feladat ellátási szerződésben áll a
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézménnyel
a könyvtári szolgáltatások ellátására.
2014-ben egy LG számítógéppel gyarapodott a könyvtár számítógépparkja, melyhez egy
vonalkód leolvasót is kaptunk, illetve ígéretet, hogy a jelenlegi állományunkat a jövőben
vonalkódos rendszerrel látják el. Ez minden bizonnyal nagyban megkönnyíti majd a
nyilvántartásunkat. A számítógépen túl még egy Lumix digitális fényképezőgépet is hoztak,
hogy a könyvtári rendezvényeket méltóképpen meg tudjuk örökíteni. 2014. július 2-án a
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár munkatársai segítettek az elavult könyvek
leselejtezésében, ennek jegyzékét mellékelten csatoljuk. Az ÁMK jövőbeni tervei között
szerepel a leselejtezett könyvek jelképes összegért való értékesítése. A szolgáltató rendszer
jóvoltából 2014-ben közel 160 új könyvvel és 16 féle periodikummal, gyarapodott a
könyvtárunk, ezzel is színvonalasabbá, csalogatóbbá téve használóik számára.
A könyvtárunk 2014-ben több sikeres programot is szervezett.
2014. október 8-án az Országos Könyvtári Napok alkalmával a Furulyás Palkó című
meseelőadást nézhették meg az érdeklődők (51 fő), valamint 2014. szeptember 23-án az I.
világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából Dr. Pintér István történészt tartott
előadást (49 fő), illetve decemberben ismét egy meseelőadást láthattak a gyerekek a Léghajó
Színház előadásában „Hogyan kapott farkas komaajándékot, avagy a furfangos nyuszi
ünnepe” (92 fő).
Mint minden évben, így 2014-ben is aktívan részt vett a könyvtáros az Alföldi Betyárétel
Főző Fesztivál programjaiban.
A könyvtárban 2 db működőképes számítógép van internetes hozzáféréssel, mely minden
könyvtár látogató számára elérhető.
Kapcsolattartás:
Mindannyiunk feladata a harmonikus, tartalmas, boldog gyermekkor kialakítása,
megteremtése, biztosítása. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a
társadalmi környezetünkkel.
Az intézményünk működését az éves költségvetés biztosítja. Gazdálkodásunkra a
visszafogottság, tervszerűség jellemző.

Gyermek és ifjúságvédelem
2014. januártól a 23 gyerekből 7 fő térítési díjas félnapos, 4 fő 100%-os térítési díjas, 12 fő
100 %-os térítési díjkedvezményben részesült.
2014. szeptemberétől a 21 gyerekből 5 fő térítési díjas félnapos, 6 fő 100%-os térítési díjas 9
fő 100 %-os térítési díjkedvezményben, 1 fő 50 % kedvezményben részesül.
Óvodánkban a 2013./2014. nevelési évben felmérés eredményeként 12 fő hátrányos, 3 fő
halmozottan hátrányos helyzetű (átmeneti nevelésbe vett), a 2014./2015. nevelési évben 9 fő
hátrányos helyzetű, 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű (átmeneti nevelésbe vett) gyermeket
diagnosztizáltunk.

A 2013/2014-es nevelési évben a Pedagógiai Szakszolgálat által megállapított 4 fő BTM-s, a
2014/2015-ös nevelési évben 2 fő BTM-s gyermek fejlesztését heti rendszerességgel az
önkormányzat támogatásával fejlesztőpedagógus és további 6 gyermek logopédiai fejlesztését
logopédus szakember végzi. A logopédus az iskolába készülő beszédhibás gyermekekkel is
foglalkozott, melyet szintén az önkormányzat finanszírozott. A kistérségi települések által
kijáró pszichológus 2014 év folyamán is több gyermekkel foglalkozott.
Az óvoda dolgozói figyelnek arra, hogy minden gyermek sajátos egyéni képességekkel bír, s
mindegyiküket ennek megfelelően sok odafigyeléssel, türelemmel kezeli.
Összegzés:
Jól képzett, lelkiismeretes munkát végző, gyermekeket szerető pedagógusok és technikai
dolgozók látják el feladataikat intézményünkben. Ennek érdekében folyamatos
továbbképzéseken veszünk részt (katasztrófavédelmi tájékoztató az újszerű feladatokról és
lehetőségekről, a 2014-től életbe lévő új törvényi szabályozásoknak megfelelő korszerű
intézményi működtetés feladatai) témákban A gyermekek további fejlesztő nevelését
biztosítva Vígh Mónika Eszter önköltséges formában fejlesztőpedagógus szakvizsgás
képzésben vesz részt. László Anikó, aki szakszerű munkájával irányítja intézményünk
informatikai rendszerét és a könyvtár működését, szintén felsőoktatásban vesz részt állami
ösztöndíjas formában. A 2014-es évben is igyekeztünk megfelelő szellemben nevelni a
gondjainkra bízott gyermekeket, nevelési elveink többnyire összhangban álltak a családok
elvárásaival. A szabad játék előtérbe helyezése mellett a gyermekek képességeinek
fejlesztését
alapfeladatnak
tekintettük,
hangsúlyozva
a
tevékenységek
általi
képességfejlesztést. A sikert abban mértük, hogy a gyermekek örömmel jöttek óvodába,
megfelelő ütemben, harmonikusan fejlődött személyiségük, szüleikkel együtt szívesen vettek
részt programjainkon. Reméljük, hogy a 2014/2015-ös nevelési évben is hasonló színvonalon
tudjuk biztosítani a hozzánk járó gyermekek nevelését. A könyvtár továbbra is heti két
alkalommal várja az olvasni, illetve internetezni vágyókat. A kézműves tevékenységeket az
aktuális ünnepkörökhöz szervezzük.
Mellékletek:

-

1 db. selejtezési jegyzőkönyv
1 db. fotódokumentáció az eltelt év fontosabb eseményeiről

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.

Kétpó, 2015. február 10.
Boldogné Tóth Magdolna
ÁMK igazgató

