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Tárgy: A Tordasi Mesevár Óvoda beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről 

 

 

A 2020/2021-es nevelési évet 87 gyermekkel kezdték. A nevelési év közben 2 gyermek érkezett, 

1 gyermeknek a jogviszonya megszűnt. Így a nevelési évet 88 gyermekkel zárták. 

A gyermekek közül szakértői bizottság megállapításával 3 SNI és 5 BTM státusszal 

rendelkezik. Az SNI- státusszal rendelkező gyermekekkel meghatározott óraszámban külön 

szakember foglalkozik.  

A BTM státusszal rendelkező gyermekekkel Ujszásziné Antal Ildikó foglalkozott előírt 

óraszámban. 4 gyermek diagnosztizált étel allergiás, illetve közülük 1 gyermek tartósan beteg, 

diabeteszes. A diabetesszel élő gyermekek ellátását a köznevelésben érintő jogszabály 

változásokra tekintettel, melyek szeptember 1-től lépnek életbe, a nevelőtestület az Oktatási 

Hivatal által szervezett online továbbképzésen vett részt. 

Minden csoportban a 2020/2021-es nevelési évben 1 óvodapedagógus, 1 képesítés nélküli 

pedagógiai munkát segítő kolléga, 1 dajka vett részt a gyermekek nevelésében. Ezen felül 

Ujszásziné Antal Ildikó fejlesztési feladatokat látott el. 

 

Decemberben minden csoport új játékokkal gazdagodott az önkormányzat jóvoltából. Az udvari 

játékok közül a bébi hinta ütéscsillapító felület kialakítása megtörtént. 

Komposztálót helyeztek el a magasított ágyások mellé. Szeptemberre a gyermekeknek a 

Százlábú gyermektámogató Alapítványon keresztül, minden csoportba relaxációs foteleket 

vásároltak.   

 

A vizuális tevékenységeket megtámogatva egy pályázatra nyílt lehetőség, melynek 

eredményeként 190 000 Ft értékben minőségi eszközcsomagot nyertünk. 

Magyarország Kormánya „Ovis labda Program” támogatásáról döntve a Tordasi Mesevár 

Óvodát is a támogatottak közé sorolta. Az eszközcsomag értékét 434 401 Ft értékben határozta 

meg, melyben a módszer használatához elengedhetetlen módszertani leírást is továbbították. 

Az óvodai beiratkozás a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet miatt, az előző nevelési évhez 

hasonlóan zajlott! 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, tájékoztató levelet, postai úton továbbítottuk 

azoknak, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. A honlapon, az újságban és a 

faluban több ponton közzé tettük a hirdetményt és a hozzá tartozó szükségszerű változásokról 

szóló kiírást. Az óvodaköteles korú gyermekeket az Oktatási Hivatal felületén rögzítettük. 19 

gyermeket vettünk fel a kiscsoportba, 1 gyermek SNI státusszal rendelkezik, Mindegyik 

gyermek 2021. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Ezen felül 2 gyermeket a középső csoportba 

nyert felvételt. Így összesen 21 gyermek érkezik az óvodába szeptember 1-től. 



 

A köznevelési közoktatási intézmények veszélyhelyzet miatti zárásának kihirdetése napján az 

Oktatási hivatal az óvodában 2021. március 5-re rendkívüli szünetet rendelt el koronavírus 

megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt. Az Oktatási hivatalhoz tett bejelentést követően 

ez a döntés született. 2021. március 8-tól ismét ügyeleti rend lépett életbe, a tavalyi évhez 

hasonlóan. 

 

Mindazok számára, akik nem tudták megoldani gyermekük otthoni felügyeletét az óvoda a 

nyári ügyeleti rendszerhez hasonló felügyeletet biztosított indokolt esetben. Ezt általában 7 

gyermek esetében vették igénybe. A járványhelyzettel kapcsolatos, az óvodai ellátást érintő 

minden új információt mailen, a honlapon, és a szülői csoportokban is közzé tették a Szülői 

Munka Közösség bevonásával.  

 Egész évben fokozottan ügyeltek az épület tisztán tartására. A nevelési év kezdeténél, valamint 

decemberben és áprilisban az óvoda ózonos fertőtlenítése megvalósult. 

Az indokolt fokozott elővigyázatosságot szem előtt tartva, óvintézkedések kerültek kialakításra. 

Ezek a következők: 

- A csoport szobák megközelítése az udvar felől lehetséges. 

- A szülőknek az épületbe tilos a belépés. 

- Az öltözőbe lépés előtt kézfertőtlenítő folyadék használata kötelező. 

- Az óvodai folyosón az alkalmazottakon kívül senki nem tartózkodhat. 

- Az ágyruhákat heti rendszerességgel hazaadjuk. 

- Előzetes állásfoglalást kérve, a fogmosást átmenetileg szüneteltetik. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő – testületet, hogy a szükséges döntéseket hozza meg! 

 

A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. 

 

 

Tordas, 2021. 06. 14. 

 

Juhász Csaba 

polgármester 

 

 

Határozat tervezet 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (VII. 1.) határozata 

a Tordasi Mesevár Óvoda 2020/2021-es nevelési évről szóló beszámolójáról 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Tordasi Mesevár 

Óvoda 2020/2021-es nevelési évről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

 


