ELÖTERJEszrÉs
pvisetó-testÜ|etének
Város
Nyergesújfalu ffi
2008.május29-eiÜ|éséro
Tárov: Az intézményfenntartó
társu|áskeretében
működtetett
isko|aésóvoda
intézményvezetöinek
beszámo|ója
a tan.,i||etve
neve|ési
évtapaszta|atairó|

TiszG|t Képvise|ősstÍi |etl
A me||ékelt
beszámo|ókata Közoktatási Bizottság május 15-eiti|ésén
áttekintette,és
javasolja.
e|fogadásra
Az anyagokka|kapcso|atbanfelmerii|tnéhány- fenntartóihatáEkörbe
tartozó. kérdés.
Az óvodai és isko|aitársu|ási megá||apodásérte|mében
az a|apnormatíva
a fe|adate||átás
helye szerinti önkormányzatot i||eti,mig az intézményfenntartó
társulás működtetésérea
kistérségitársu|áson
keresztüligényelhetökiegészítőnormatíva(kö|tsfuvetésitörvény8. sz'
me||ék|etében
szerepIő téte|ek)60o/o-dBajót, így4oo/o-aNyergesújfaluönkormányzatának
kiadásait csökkenti . függet|enü|attó|, hogy a fe|adate|látásbanmi|yenarányban vesznek
résá a te|epü|ések(a Bajóton tanulók száma: !4; a Nyergesújfa|ura
bejárók száma: 8í;
2008.ban az isko|aesetében34.366 ezer forint,az óvoda esetében3.976 ezer forinta két
jutó kiegészítőnormatíva.)
te|epÜ|ésre
A társulási forma a normatív támogatás Összegét tekirrtve kedvezóen beío|yáso|jaa
korábbankialakultosztá|yszerkezet|étszámait,
azonban már je|enlegis felmerÜlneka bejáró
tanu|ókkal kapcso|atban olyan kiadások, ame|yeknek finanszírozására a társulási
megá||apodásnem térki (egy Észük nehezen számszerűsíthetó),de he|ybena normatíván
fe|üliönkormányzatihozÁiáru|ást növe|ik:
o túlóraszámeme|kedéseaz 'E'épÜ|etben(tanulószoba)
o önkorm ányzati hozzájáru|ás a diákétkeáetéshez
o isko|abusszalkapcso|atosszemé|yikiadások (kísérókés a 6. óra végéig- a busz
érkeáéig- fe|ügye|őpedagógusok többletmunkája)
Mindezen kÖttsfuek váfiatóan egyre nagyobb kiadást je|enthetnek,amennyiben az
intézményköveti az esélyegyen|öségetéző követe|ményeketnöve|nl ke|| a hátrányos
helyzetii gyermekek körében a napköziotthont, a tanu|ószobát és más dé|utáni
fog|a|kozásokatigénybevevök számát. E terti|etekenlemaradás tapasáalható az orságos
átlagtó| az esélyegyen|ősfui szakértő és a gazdasági átvi|ágítástvégző szakember
egybehangzó véleményeszerint. A német nye|vi fe|zárkóáatást is meg ke|| o|dani
szeptembertő|,szinténa bajótitanu|ókérdekében.
További egyeáetést igényel a sajátos neve|ési igénnye| összefÍiggö fe|adatok
finanszírozása. Je|en|eg az enyhe és ktzépsú|yos,értelmilegsérÜlt tanu|ók e||átása
mego|dottmindkétte|epü|ésen.
Az utóbbi idószakban v|szonttöbb ha|lássérültgyenneket
szűrt ki a szakértőibizottság:hármatBajóton,egyet Nyergesújfalun.
Ezek szurdopedagfuust
igény|őesetek, viszont a szakterü|etpedagógushiánnya|küzd. Az eddigiekbenis |eterhe|t
he|yiszakember nem tudja e||átniaz újeseteket,a normatívapedig mess:zenem fedezi a
Tatabányáró| vagy Vácról egy.egy rehabi|itációs óra erejéig ideutazó gyógypedagógus
ktltségeit.

(E||átásuk
a|apítÓokiratnemtarta|mazaezt a fe|adatot;
ugyannemkÖtelezó,je|en|eg
de a
körii|mények
miatt
nehezen
megoldható
fei|esztés
szÜ|ókszámárafenti
a
biáosítása.)
nem köte|ező fe|adatot,a társu|ásimegá||apodáenak
Amennyibenfe|vál|a|a kétte|epü|és
hogy a mindengyermekés tanu|ó
eÍTea terti|etreis ki ke||enetémieannakérdekében,
részesü|jön
a speciá|ise||átásokbó|.
azonosfeltételekke|
Kérem a tisáe|t Képviseló.testületet
a beszámo|ókés a társu|ási megáttapodássa|
prob|émák
kapcsolatos
fenti
megvitatására
ésa határozatijavas|at
elfogadására.
NyergesÚjfalu,
2008.május20.
MihelikMagdolna
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Határozatiiavas|at:
NyergesújÍalu
Város önkormányzati Kópviseló.bsttilete
1 . Fogadjae|az intézményfenntartó
társu|ásbanműködtetettKernstokKároly

Altalános |skolaigazgatóiánakbesámo|ójáta tanévtapasáa|atairó|.
Fogadjae|az intézményfenntartÓ
társulásbanműködtetettBTbitaTvoda
intézménryezetőiének
beszámo|ójáta neve|ési
évtapaszta|atairÓ|.
Utasítsaa jegyzöt, hogya döntésrő|az érdeke|teket
írásbanértesítse.
Határidó:2008.június20.
Fe|e|&: Ado|fJózsefnéjegyzö

ye7ze,hogya kiegészítő
4. Kezdemén
normatíva
újbó!ifelosáásá nak

kérdésében
ttrténjenegyeztetésBajót községönkormányzatával.
5. Kezdeményezze,
hogya sajátosnevelésiigényűgyermekekéstanu|ók
egységese||átásaérdekében
szü|essenmegá||apodás
Bajótközség
önkormányzatáva|.
a 4.5. pontokban
foglaltakka|
6. Utasítsaa po|gármestert
kapcso|atban
a
szÜkségesintézkedések
megtételére.
Határidő:2008.június16.
Fe|e|ős: Misko|cziJózsef potgármester

Nyergesújfalu Város
Kópviselő Testiilete

A Nyergesújfalu Bajót intézményfenntartó társulás a Kernstok Károly Általános
Iskolában
2007 D008 tanév tapasztalatai

Tisztelt Képviselő Testiilet!
Bajót község ésNyergesújfaluviíros intézsnényfenntartó
trírsulása a2OO7l20O8-astanéveta
bajóti tagiskola 5-8. évfolyamiánakbeutaztatásávalkezdte.Ezzel egyidejűleg a Brínk-brántér
épületébenmegszúnta tanítás.Az ott lévő felszere|ésaz a|ső tagozat épületébeésaz eterniti
épületbekerült.
Jelenleg 5 épületbentanítunk.
A Kernstok Károly Általános Iskola statisztikai adatai :
tanulói |étszám:767 fő,
Bajóton tanul: 54 alsós és19 tanulásban akadáIyozott,
Nyergesre bejáró: 8|.tanuló,
az etemiti épületbe utaztatotí:3 5 tanuló,
pedagógus létszám:7| fr,
Bajóton tarrít:8 fiő,
áttanítő:5 pedagógus,
pedagógiai asszisáens: 3 fő'
technikai személyzet:15 fő,
ajóton :2 fÍ5.
A bajóti tagiskolában 7 csoportban folyik az okatás,4 alsós csoport, 2 tanulásban
akadáIyozottcsoport ésegy napközis csoport. A tanórán kívtili foglalkozások kÓzött
tanulószobai foglalkozás is megszervezésrekeriilt.
Nyergesújfaluban aZ,,A,,,,,B'' éS,,E''épületekben42 tanulócsoportvan.
Németnemzetiségi:22 csoport 408 tanuló,
Többségi: !5 osztá|y 264 taru|ő,
Isko|aotthonos:
4 osáály 62 tanu|ő,
Tanulásban akadllyozott: 3 csoport 20 tanuló,
Napközis: 2 csoport 69 tanuló.
A személyi feltételekmegfelelőek, a szakos ellátottság teljesnek mondható l őrazdővaV.
Az épületekköz<itti áttanításiarénynövekedett, jelenleg öt pedagógus dolgozik kétépületben.
Zökkenőmentesen addig fudjuk azáttanítástmegoldani, amíg azáttanítopedagógus órarendje
úgy alakítható,hogy ne kelljen ingánia.

l.

A társulás kiadásai:

Nyergesújfal u: 33|.7 07.000 Ft.
Bajót:
50.837.000Ft.

19.000.000 Ft.
A tiírsuláskistérségibevételei:
A bevételek 60140arányűmegosztását az e\te\telső évutan újraát kénetekinteni, mivel az év
folyamrínnőttazellátandó feladatok számal napközisekszám4tanulószoba, csökkent a
busznormatíva,különleges SNI-s ellátas, stb./.
Az összevonással megyénkegyik legnagyobb általános iskolájává váltunk. A vezetésegysége
mellett a feladat ellátási helyek önálló munkaszervezésévellehet, a nevelő- oktató munkát
hatékonyanmegszervezni. Ami a nagy egységenbelüli, eddigitől nagyobb önállóságot
követel meg a különböző épületekvezetőitő| (igazgatő helyettesek).
Igyekszem minden telephelyen heti rendszerességgelmegjelenni, Bajót tekintetébeneZ nem
mindig lehetséges.Viszont minden szerdiínvezetói értekezletettartunk a helyettesekkel, ahol
a következő időszak feladatait beszéljük meg. Az itt elhangzottak kerülnek másnap a
pedagógusokhoz, dolgozókhoz.
Az iskolabuszos tanulói utaztatásmegszervezésekisebb zökkenőkkel' de időben megtörtént.
A VértesVolrín vállalta éstudja biztosítani a számunkra megfelelő szolgá|tatást.Véleményem
szerint más vállalkoző ezebkel a feltételekkelnem tudja vállalni.
Reggel 74-kor valamennyi tanulót kétautóbussza|beszá|lítjukNyergesújfalura,a
visszaltazás kétrészletbentörténik' l36-kor és16-kor.
Sajnos a szülők egy részenem veszi igénybeezt a számukra ingyenes megoldiíst,továbbra is
gépkocsivalviszik be a tanulókat, vagy avisszautazásnál a menetrend szerinti buszokat
váIasztják.
Sok szervezésigondot okoz a kiséréslebonyolításaúgy,hogy a tantestiiletegyenlő arányban
legyen leterhelve. Zomébenaz ,,E,, épületpedagógusai a kísérők.Sokszor magatartási
problémríkzavarjákabuszoztatást,ugyanazon2-3tanulóhozköthetően.
Tanulmányi. magatartási helyzet:
A bajóti tanulók közül a7. osztá|y a legproblémásabbmid magatartiísi,mind pedig
tanulmányihe|yzetéttekintve / 9 tanulóból 6 bukás, ők Bajóton is hasonló helyzetben voltaV.
Elmondható, hogy a többségnek romlott a tanulmányi eredménye.
Probléma: a felszerelésrendszereshiánya, rendszertelen' vagy zéró felkészi|ésaz őrák'ra,
a tanulói jogok hangoáatása, a kötelességek elfelejtése,
testnevelésésúszásóriákrendszereskihagyása / városi szinten is előfordul/.
rendszeresendohanyzik
egyre több tanuló, sokszor a szi|ó be|eegyezésével
mobilhasznál at l országos probléma/
Úgy tíinik az idősebbeknek nehezebben ment az átá||ás,az ötödikesek egy-kétkivételtől
eltekintve zökkenőmentesebben beilleszkedtek.
Sok az igazo|at|anbiényzás,többször kellet a jegyzőnél feljelentésttennünk./ az e|míilt
tanévbenis sok volí.
A gyermekjóléti szolgálattal is napi kapcsolattartássztikségesegy-egy problémásabbtanuló,
vagy család miatt. 4-5 tanuló éscsaládja kifejezetten ellenségesenviselkedik az iskolával
szemben.

2.

Sajnos nem látjuk az eredményétküszködéstinknek, sem a szülői oldaltól nem kapunk
tímogatiístésa gyermekjólétisek sem jutnak előrébb.
nyújtani'annak aki é1a
Tanulószoba, korrepetálás szervezésévelpróbálunk segítséget
felkínált lehetőséggel.
A szülői értekezleteket,fogadóórát kivittiik Bajótra is. Az elsőt leszrímítvanem sok sikerrel
/érdektelenség
a problémásgyerekek szülei ÉszérőIl.
Viszont minden alkalmat megragadnakezen szülők, hogy a vélt sérelmeketazonnal
lereagáljríkszámonkérőbetelefonálással, berohanással /mindig ugyaÍ7aza2-3 csa|ádl.
Véleményemszerint a gyerekek viselkedésemögött a szülők iskolával szembeni, nem
megfelel ő hozzéáIlásafedezhető fel.
Az jelen lévő agresszivitás, egy szűk csoportnál figyelhető meg' vegyesen bajótiak, etemitiek.
A kezdeményezésis változó, többnyire vélt sérelmekenalapulnak.
o sztályl étszátmok al akul ása :
5.25 ebbőlbajóti 10
6.2I ebbőIbajóti 9
7.2| ebbőIbajóti 9
8. 12 ebből baJőti 7
Tanórán kívüli foglalkozások:
Mindegyik épületbenszerveződtek, működnek szakkörök /kézműves'szinjátsző,nye|vi,l,
tantárgyi korrepetáciok. Az utóbbi évektapaszta|ata,hogy a fiilső tagozatosok a későbbi
időpontban szervezettszabadidős foglalkozástamár nem jönnek vissza. Ezért sok esetben
kénytelenekvagyunk közvetlenül a tanítástkövetően szervezli ezeket.
Nyergesújfalubanjónak mondható ahe|yzet, sokan járnak zeneiskolába' egyesületi
sportfoglalkozésra,sportktine. Népszeni éseredményesa kicsik krirébena foci ésa kikboksz, idénindult cselgiíncs.
Nyergesi csapatunk megnyerte a kistérségifocigálát, a bajóti csapat negyedik lett.
Eterniti lábteniszeseink országos döntőt j átszottak.
Sajnos az ltaztatás miatt a Bajótról jaró tanulók kisebb arrínybanvesznek részta
foglalkozásokon. Fóleg a tanulószobások, napközisek. Az iskola áltaI szervezettprogramokon
is kicsi az arány:lr./ iskola Karácsony, Farsangi báIl. Tr'bben -fele arényban-vesznek részta
színhéniszervezéseken/ Eternit-Bajót közcis alsós, ,,A''épületbejárőW.
A zeneiskolának Bajóton is van tagozata,az alsósok közül sokanjárnak oda.
A bajóti tanulók integrációja az eterniti szabadidős programok tekintetébena szülők
bevonásával lehetséges.Egy-két családot kivéve ez eddig nem tgazénműködött.
SM.s tanulók helyzete:
Nyergesen 33' Bajóton 21 sI\T tanuló van.
Az,,E,, épületben6 nyergesi ésegy bajóti SNI-s tanuló tanul. A rehabilitríciósésa fejlesáő
foglalkozások jólmegoldottak. Egy óraadó gyógypedagógus ésegy fejlesztő pedagógus látja
ela feladatotfelváltva aZ,,E,, ésa,,B'' épületben.Bajóton szinténmegoldottezen
foglalkozások ellátása. Az idei tanévbengondot okozott viszont aZ,,A,, épületSNI-s
tanulóinak e||átása,mivel szakos kollégát már nem tudtrrnktöbb órasziímbanitt
foglalkoáatni.
Jelenleg öten tanulnak lvégeznek/a tantestületből ezefLaterületen,tehát a jövőben teljesen
megoldott a szake||átás,minden épiiletbenrendelkezésreá1l, áttanítássalfejlesztő- vagy
gyógypedagógus.
A létsziímcsökkenésésa felmenő rendszerííintegráció hatására,megszűnik két szegregá|t
csoport, egy ftilsős Bajóton, ésegy alsós a,,B'' épületben.A felszabaduló pedagógusokat más
teriileten / iskolaotthon, napközi/ tovább tudjuk alkalmazni.

J.

Az egyte általánosabban terjedő agresszió kezelésérea későbbiekbeniskolapszichológus
alkalmazása is szüksésszeriivéválik.

Tervezzik a Pedagógiai Szakszolgá|atta|közösen a szünetekben használatos, különböző
játékok beállítasát. Reményeink szerint eztalán mrásirrínybatereli az agtesszivabb hajlamú
tanulók frgyelmét.
Év közben adódtak olyan igények/problémák/,amelyeket aza|apítő okirat módosítasanélkül
nem tudunk megoldani. Viszont feladatbőviiléstjelentenek éstöbbletköltséggeljárnak' ha
házon belüli szervezésselnem tudjuk megoldani.
A hallássérülttanulók ellátasaról van sző.
Jelenleg három ilyen tanuló van a körzetben, akik közül kettőt lBajőton/ nem tudtunk vállalni,
egy tanulóról A{yerges/ pedig ebben a tanévbenkésziilt szakvélemény.
A hátrányos helyzetű tanulók szétmaNyergesen95, Bajóton 29. A bejáró gyermekek
Nyergesnélvannak fi gyelembe véve.

Tárgyi feltételek:
A kötelező eszközjegyzék teljesítése'néhányritkábban hasná|ttantárgyi eszközt |eszámítva
megtörtént/KEMKA pá|yánatoW.Nagy gondot okoz viszont a meglévő, de rossz,
használhatatlaneszközök pótlása Bajóton ésNyergesen egyartínt.A régikrétástáblak cseréje
elkerülhetetlen, biíraz e|mu|tkétévbennéhrínyatpá|yazatből keriímiáracserélttink,a
felújítasukviszont a karbantartasikeretet csökkentené.
A karbantartásfelujíüíshelyzete Bajóton is nehézkesenálakul l abajőti önkormányzat
fe|adata/,de a régi épületkiesésévelkevesebb |ett ajavitás az e|végzendőfeladat.
Tisztelt Képviselő Testiilet!
Az intézményfenntartótársulás működése fo|eg a bajóti ésaz etemiti éptiletekbenfolyó
munkát érinti.Ezértisjött létre.Beszámolóm nagy részbenveltik foglalkozik, de mivel az
iskola többi épületébenis tanulnak már régőtaBajótról bejaró gyerekek, ezért1.r:bb
helyen
iskolaszintet takamak a megállapításaim.
Kérem beszámolóm szíves elfosadasát!
Tisztelettel:
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I\YE,RGESÚJFALU. BArór óvoDAI
f7r7r

I1\TEZ'y{F.NYFENNTARTO TARSULAS

nónrTA óvoDA BEszÁtuoróre
2407. 09.01.-2009.04.30.

Készítette:
Magy aránéKai ser Zsuzsanna
óvodavezető

Tisztelt Képviselő- testtilet,Tisztelt Polgármester Úr!
2007 augusztusábanlétrejötta Nyergesújfalu-Bajót óvodafenntartó Tarsulás. Ekkor a Bajóti
Napközi otthonos Óvoda jogutódlással megszűniésjogutód intézménye
a nyergesújfalui
székhelyűBóbita óvoda lett, a Bajóti óvodá pedig tigtntezmenyként
kezdte meg működését.
Az összevont óvoda irányítói feladataivalengem bÍzottmeg a Képviselő- testület.
Bár feladataimmindkétóvodára szólnak, beszámolómbanfokénta Bajóti tagóvodara(mint új
feladatra)fokuszáltam.
A Társulás létrejötténekeredményeként
2007. szeptember L-jén7 csoporttal indítottuka
nevelésiévet.A nevelésiévkezdeténnehézségetjelentett
az,hogy viszonylagkevésidőnk
volt felkészülniaz átszewezésbőladódott újfeladatokra.Pl. adminisztrációs feladatoka
munkáltató személyében
tör1éntváltozásból kifolyólag; nevelésiéve1ejénaz évesmunkaterv
megírásakorkétóvodában kellett gondolkodnom;egységeselszámolási rendszer
megbeszélése
stb. Igyekeztemúgyfelépíteniaz óvoda munkatervét,hogy atagintézmény
szakmai önállóságát biztosítanitudjam,hagyományaikata jövőben is ápolni tudják.
Az első közos nevelőtestületiértekezletünkön(tanévnyitóértekezlet)közösen elkészítettük
az
óvoda évesmunkatervét.A terv 6. pontjánakpedagógiai terv részében
együttesenigyekeztünk
általánoselveket megfogalmazni a nevelésiévkiemelt feladatairavonatkozóan.
Kiemelt pedagógiai feladatunknak a 2007 12008.nevelésiévreaz ővod'ásgyermekek érze|mi
nevelését
ésa szocializáciő biztosításátjelöltük meg. Nevelői munkánkat azév folyamán a
munkatervbenmeghatározottak szerint végeztük.
Székhelyóvodábanésa tagóvodában egyarántheterogéna csoportok szervezése.
A nevelésiévbeindításakorarra törekedtünk, hogy minden óvodát igénylőkisgyermek
szamárabiztosítsukaz e|he|yezést,
valamint sajátosságaiknakmegfelelő nevelést'különcis
tekintettela hátrányoshelyzetű gyermekekre.
G

ekre vonatkozó adatok
2007t2008
Székhelyóvoda
Nyergesújfalu
(okt.1.statisztÍka)

Gyermeklétszámunk
a nevelésiév
indításakor
Iskolábamegy
NevelésiTanácsadó
vizsgálatánrésztvett
SzakértőiBizottság
vtzssá|atán résztvett
Bejáró gyermekek

86 fo

Tagóvoda
Bajót
(okt.1.
statisztika)
51 fo

3 1 fő
2

13 fo
6

44 fő
8Íő

I

2

3fo

4 fo ebből B-Ny 1 fti
más településről-Ny3 fő

1fő

5fo

Etkeztetésrevonatkozó adatok:
2007t2008 Székhelyóvoda
Nyergesújfalu
(okt.1.statisztika)
I00% normatív
10 fő
támoeatás(HH)

Tagóvoda
Bajót
(okt.1.statisztika)

20 ft|

Osszesen
(okt.1. statÍsztika)
I37 fő

Osszesen

30 fő

2007t2008

Székhelyóvoda
Nyergesújfalu
(okt.1.statisztika)
7fő

Tagóvoda
Bajót
(okt.1. statisztika)

0fő

7fő

18fo

9fó

21 fő

Teljes áron
étkezők

50 fő

18fő

68 fő

osszesétkező

85 fő

47 fő

132 fő

50 %-os
támogatástar1ós
beteg

50 %-os
támogatás
3 ev.

Osszesen

a
i,*

*

Személyifeltételeink:

2007t2008

Székhelyóvoda
Nyergesújfa|u

ovodapedagógusok
Gondozónő. daika
Tálalókonyhás
Elelmezésvezető

Tagóvoda
Bajót

8fo
4fő

Osszesen

5fo

13 fő

3fő
1fő

2fő
lfo

7fő
3fó
lfo

9rő

1 5fő

24 fő

A Bajóti ovodában évközben problémátjelentett'hogy egy gondozónő váratlanul
megbetegedett.
Mivel gyógyulása hosszúideig tartónakbizonyult, így évközben szerződéssel
egy újdolgozót vettem fel helyettesítés
céljáből,az ővoda zavarta|anműködéseérdekében.
Prevenciós foglalkozások:
200712008nevelésiév

Nyergesújfalu Ovoda
NevelésiTanácsadóban

Logopédia

15fó

Gyógypedagógia2008.áprilismájus-júniushónapban
SNI gyermekkelfoglalkozás

Bajót Ovoda
óvodában

12fő
1 fő heti 3 &ában

Továbbképzések:
Továbbképzéseinket
a törvényi előírásoknakmegfelelően a tervekbenelőírtakalapján
végeztükésigyekeztünk kihaszná|niaz előre nem tervezettlehetőségeket.
(pl. Nevelési
Tanácsadó szakmai napjai, egy-egy előadó kiná|ta lehetőségekkihasználása)
Számítástechnikaiképz.
Erzelmi nevelés

Székhely óvoda
Tagóvoda
1 fo óvodapedagógus
l fő óvodapedagógus
1 fo óvodapedagógus

Vizuális nevelés
Bei11eszkedési
zavarok
Vezetői tov. kéoz.
Előadás
Nemzetisésitov' kéoz.

1 frbóvodapedasósus
l fó óvodapedagógus

1 fő óvodaoedasósus
1 fő óvodapedasósus

1 fő óvodapedagógus

2 fő óvodapedagógus

ovodavezetőként résá vettem Tatabányán, a Tanévnyitó konferencián ésKörnyezeti nevelés
fontosságaa nevelésbenkonferencián. Részt vettem Budapesten a Kjt. és a Kt. vá|tozásai
témájútovábbképzésenés a Fővárosi Pedagógiai Napok nyitó konferenciáján' valamint
Esztergombana Pedagógiai Napon. Az óvodavezető- helyettesésa tagóvoda-vezetoközösen
vett részta pedagógusokte1jesítményértékelése
c. továbbképzésen.
Együttműkiidés a tagóvoda _vezetőve|,a tagóvodával:
Irányításommal a tagóvoda-vezetővel szakmai tapaszta|atcserére,aktuális problémák
átbeszélésére,számlák rendezésére,személyi kifizetésekre lehetőséget biztosítottak
ta|áLkozásaink,melyet szükségnekmegfelelő rendszerességgel,
kezdetben hetente I-2- szer,
majd heti szinten, mostanában előfordul, hogy kéthetente tartunk, á|taléban a bajőti
tagóvodában.Szinte napi szinten kapcsolatbanvagyrrnktelefonon,vagy e-mailen keresztül.
Szakmai napjaink során áttekintettüka működés és a pedagógiai irányítás dokumentumait,
információkat szereztünk aZ óvoda működéséről. Megosztottuk tapasztalat'ainkat'a
pedagógiai irányítást, a tanigyigazgatást érintő kérdésekben.
Nevelési év közben a tagóvodavezető tájékoztatotta gyermekek fejlődéséről, a felvetődött problémákról' a létfontosságú
javításokról. a működéshez nélkülözhetetlen eszközök beszerzésénekszükségességéről.
Gyermekprogramjainkat egymás ötleteivel színesítettük.
A tagóvoda.vezetóvel együttesen átbeszélvemegalkottuk az IntézményiEsélyegyenlőségi
Programot, Gyakornoki Szabá|yzat megírására is sor került a közös nevelési év során.
Együttesen,pályázatokonvettünk részt:pl. a Lábatlani Arany János Altalános Iskola ,,1948-as
huszárok'' pá|yázatára adtunk be gyermekmunkákat eredménnyel, rugalmas járó1ap
beszerzésérepá|yiatunk eredménytelenül,részt vettünk a Holcim által kiírt gyermeY'rajz
p á|y ázaton szinténeredm énnyel.
Az esélyegyenloség biztosítása érdekében kezdeményeztem a Bajóti gyermekek
úszásoktatását.Lehetoség nyílt 10 alkalomma| ana, hogy a nyergesújfalui uszodában
térítésmentesenvizhez szoktatásban részesüljenek a nagycsoportosok (intézményi
tör1énőftnanszirozással).
költségvetésbő1
Az ünnepi Bóbita. hét keretében a ',mese napjára,, (képviselői alap felajánlásának
köszönhetően), meghívtuk óvodánkba a gyori Holle anyó Színházat (Belányi Elemérné
képviselő asszony ötletének köszönhetően). Erre a szini előadásra meghívtuk a Bajóti
ismerkedésre.
tagóvodábajáró gyermekeketis, egy közös együttlétre,
vettem
a
Bajóti
tagóvodában
a
tanévnyitó
szülői értekezleten,továbbá
Nevelési évbenrészt
meghívástkaptam a község ünnepi karácsonyi műsorára, ahol fellépteka tagóvodába járó
gyermekek, részt vettem az ővodások farsangi bálján is. Ev közben köszöntöttem aZ
25 évesjubileunrát ünneplo pedagógust. Ebben a nevelési évbenkét közös
intézményben
szerzettismeretekátadása).
nevelőtestületiértekezletettartottunk(tanévnyitó;továbbképzésen
Űgy érzem.pozitívumkéntmondhatom,hogy biztosítottvolt az e|te|tidőszakban az ovoda
pedagógiaiönállósága: pedagógiai program,rendezvények,hagyomány ápolás terén.
Negatívumkénta megncivekedettadmintsztráciő, a bonyolultabb ügyintézésmondható el.
Juttatások teréna dolgozók sajnálattal vettéktudomásul' hogy megszűnt részükre az étkezési
utalvány a Bóbita ovodához való társulással. Viszont nagy örömmel fogadták (nemcsak a
tagóvodai dolgozók, hanem a székhelyóvodadolgozói is) az üdülésicsekket.

'M
I
I
I

Yezetői tapaszta|ataim:vezetési feladatokban konszenzusta törekedtünk Páldi Imrénével
a
tagóvoda-vezetójével,igyekeztünk kölcstjnösen határidőket betar1ani,törvényességbetar1ása
is Íblyamatosancélunkvolt, anyagi fonások bovítésére
pá|yázatokatadtunk be, torekedtünka
minőségifejlesztésre,
egyeztettünkköltségvetéstérintőkérdésekben.
A Bajóti onkormányzat gazd'asági osziályáva| való együttműködésünk szükség
szerint,
megfblelőenmúködik.
Kapcsolattartásaink
Ovoda-Család
Folyamatos beszoktatások során többen igénybe vették aZ
,,anyás'' beszoktatást,
tapasztalatainke térenpozitívak.
Ünnepélyeinken,programjainkon a családok szépszámbanvettek részt.Egyéniigényeknekis
teret adtunk a nevelésiév folyamán (korai' késői megérkezés.)
Néhány a]talommal kaptunk
szülői segítséget
kisebb benti munkálatok elvégzéséhez.
javításokstb.)
(szere|ések'
Szülői ér1ekezleteink
jónak
látogatottsága
mondható.Nagyobb érdeklodés
a nevelésiévelején
ésnagycsoportbanaz iskolaérettségi
megbeszéléseink
alkalmával j ellemző.
A nevelési év programjainak szervezéséhezaz év eleji szülői értekezletekenvéleményt
kénünk a családoktól.(pl. Bajóton beszélgettünk aZ esetleges nyergesújfalui
úszáslehetőségről,pozitivan vélekedtek a szülok) Megvalósítható ótt.t esetén azokat
beépítettük
a nevelésiévprogramjaiba.
ovoda- Egészségügv
-

.

Az intézményben
a védőnő a munkatervealapján végzettegészségügyi
vizsgálatot,
szükségeseténa tagóvoda- vezeÍ.őhívásárais meglátogattaaz óvorját.
A nagycsopor1os korosztály iskola előtti egészségtigyiszűrése megtörtént.
Fogászati szűréstaz ővoda orvosa végezÍ.e
el. ( Bajóton nincs lehetőségszákorvosi
fogászati szűrésre.Nyergesújfaluna fogászati rendelőbe mentek a gyermekek)
A védőnők nagy odafigyeléssel segítik munkánkat, sok esetben fordulunk
segítségért'
tanácsérthozzájuk.

óvoda- Szülői Munkaközösség
Együttműködésünk segíti az intézményműködését,főleg szewezómunkában' rendezvények
járnak élena munkaközösség tagjai.
segítésében
A munkaközösségi megbeszélésentájékoztaduk a szülőket, óvodai életünket érintő
eseményekrő1.
Kérjük véleményúket'
j avaslataikat'működésünketilletően.
<jtleteiket,
A külső ésbelső információcsere áramoltatásábanhatékonyszerepettöltenek be.
2007/2008.évnevelésiévprogramiaÍ
Kulturális programok:
-

Bajóti ovodások a fővárosi Állatkertbe ésa Nagycirkuszba látogattak.
Kisteleki Zoltán,,CS{ipp''szinháza ellátogatotta Bóbita óvodába (szókhely)

-

Holle anyó Színház: Csipkerózsika mesejátéka kót óvoda óvodásainak közösen
Nyergesújfaluban

Ünnepekhez.hagyományokhoz kapcsolódó programok:
-

Születésnapokünnepléseagyermekközcisségben
Hely hagyományok ápolása keretében:
szüreti felvonuláson szereplés,Idősek
napja alkalmából műsort adtak a gyermekek.Falukarácsonyonszerepeltek
Házi ünnepélykeretébenmegtartottuka Mikulás ésKarácsonyi ünnepélyt
Sor került a télbúcsúztató
farsangimulatságokra,intézményen
belül, illetve a
kultúrotthonban
Nem maradte| azÉdesanyákköszöntő műsora,melyet korcsoportonként
tartottunk az őv o dákban
Ünnepi Bóbita- hét,,mesenap''
Nyergesújfaluraltazás, Csipkerózsika mesejáték
megtekintése
A nevelésiéveta búcsúzóóvodások évzÍrőünnepélyezá4a- bajótí óvoda
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Karbantartási.fe|úiítási
munkálatok
-

-

Játszóudvaron szükségeslenne a homokozó felújítása.Szegélykiépítése,
ülőke felület
kialakítása,homokozó védőháló felszerelése.
Erre a céIraK-EMKA pá|yinatotadtunk
be.
Gyermekmosdó felújításais sztikségeslenne. Jelenleg erre nincs anyagi forrás
bizto sítva, p á|yázatí forrásban reménykedikaz önkorm ányzat.
Rugalmasjárólap telepítése
egy udvari mászóka alá, balesetmegelőzéscéljából.

Eszkiiziegyzéknek való megfelelés
A kotelezo eszkozjegyzékbenszereplő eszközökkel, felszerelésekkelá|ta|ábanrcndelkezlk az
intézmény.Kivéve a tagóvoda-vezetői iroda' ahol jelenleg nincs fax. Ebben az évben
pótolni.
szeretnémezt ahián3rt.
Hiányosság a helyiségeket illetően nagy a Bajóti Tagóvodában. Nincs aZ óvodában
tomaszoba' logopédiaifoglalkoztató, ill. egyénifejlesáő szoba,nevelőtestületi szoba, orvosi
Szoba,felnőtt öltöző' felnőtt mosdó, a textíliiíkmosásáraalkalmas elkülönített hely.
Úgy gondolom ezeknek a hiányosságoknak a pótlása év végérenem valószínű, hogy
teljesíthető.Hiányosság megszűntetésének
időbeli ütemezését
szükségesneklátom.
Kérema Tisztelt Képviselő-testületet,
beszámolómat szíveskedjenekmegvitatni éselfogadni.
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2008' május 14.
Nyergesújfalu,

Tisztelettel:

4/ a*'a.l
?n-,h
,/1tly7>rn't-.''
Magy aúnéKai ser Zsuzsanna
óvodavezető

.t-t.a.<,t

