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1. napirend 

 

Beszámoló a Tordasi Mesevár Óvoda 2019/2020. neveléséi évéről 

készítette: dr. Zay Andrea 

 

A 2019/2020. nevelési évet 81 gyermekkel kezdték, 7 gyermekkel gyarapodott a létszám 

februárig bezárólag. A nevelési év folyamán, 4 gyermek másik intézménybe került és ott 

teljesítik óvodai kötelezettségüket. Június közepén újabb 1 fővel gyarapodott a létszám, így 

előreláthatólag a nevelési évet 85 gyermekkel zárják. 

A nevelési év elején lehetőségük adódott egy felszámolás alatt álló magán óvoda nagylelkű 

felajánlása jóvoltából játékokra, könyvekre, különböző használat tárgyakra szert tenni, 

valamint a fejlesztő szobába só téglákat elhelyezni. 

A nyílászárók vasalat cseréje megtörtént, de még esetenként szükséges korrekciós munkálatok 

nem valósultak meg a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel. Decemberben minden csoport új 

játékokkal gazdagodott az önkormányzat jóvoltából. Az udvari játékok közül a rugós hinta 

cseréje a forgalmazóval egyeztetve megtörtént. Érzékenyítő liget, mezítlábas ösvény került 

kialakításra az önkormányzat, Süller Zsolt evangélikus lelkész, a szülők és a kollégák segítő 

támogatásával, melyet rascher hálóval védenek meg az állati szennyeződésektől. 

A nevelési évben 2 nevelés nélküli munkanapot tartottak 2019. október 28-án, és december 7-

én. Meghívott vendégük Pólus Enikő pszichológus, valamint az Oktatási Hivatal munkatársai 

voltak, akik tájékoztattak őket a tanfelügyeleti eljárás teendőivel kapcsolatosan, segítve a 

felületen történő eligazodást. 

A „Zöld Óvoda” pályázat beadása folyamatban van, jelenleg a szükséges mellékletek 

előkészítése zajlik. "Madárbarát óvoda" cím elnyerése is cél, itt a dokumentáció az összeállítás 

stádiumában tart. 

 

Az óvodában a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján rendkívüli szünet 

lépett életbe 2020. március 16-án. Így mindazok számára, akik nem tudták megoldani 

gyermekük otthoni felügyeletét az óvoda a nyári ügyeleti rendszerhez hasonló felügyeletet 

biztosított, melyet kérelem kitöltésével lehetett igényelni. Ezt 7 gyermek esetében vették 

igénybe. A járványhelyzettel kapcsolatos, az óvodai ellátást érintő minden új információt e-

mailen, a honlapon, és a szülői csoportokban is közzé tették a Szülői Munka Közösség 

bevonásával. A gyermekek óvodai nevelését a járványhelyzethez igazodva tematikus 

ajánlásokkal e-mail formájában továbbították a családok számára. 2020. május 25-től 

kezdődően újra megnyíltak az óvoda kapui. Az óvodát igénylők száma 40-50 fő között 

ingadozik. A fokozott elővigyázatosságot szem előtt tartva, óvintézkedések kerültek 

kialakításra. A nagycsoportosok ballagása nem a megszokott formában kerül megrendezésre. 

Az év és az óvodai élet lezárását szabadtéri keretek között, játszó délután formájában szervezik 

meg a két nagycsoportnak külön, ahol a ballagók megkapják tarisznyáikat jókívánságaink 

kíséretében. 



 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Előterjesztés mellékletét képező Beszámolót tárgyalja 

meg és fogadja el. 
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