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Diósiné Besenyei Boglárka Mária
Óvodavezető

❖ 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
❖ Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
❖ 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos
Alapprogramjáról
❖ 20/2016. (VIII.24.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről
❖ 32/2012. (X.8.) EMMI- rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról
❖ 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény végrehajtásáról
❖ 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
❖ 235/2016. (VII. 29.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról
❖ 2017.évi XCV törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
❖ 2008 évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének
közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények
módosításáról
❖ 417/2020. (VIII.30) kormányrendelet 18 (5)
1.2. Nevelőmunkát meghatározó belső szabályzók:
❖ Tordasi Mesevár Óvoda Pedagógiai Programja
❖ Éves munkaterv
❖ SZMSZ
❖ Házirend
A 2020-2021 nevelési évet 87 gyermekkel kezdtük. A nevelési év közben 2
gyermek érkezett, 1 gyermeknek jogviszony megszűnt. Így a nevelési évet 88
gyermekkel zárjuk.

A gyermekek közül szakértői bizottság megállapításával 3 SNI és 5 BTM
státusszal rendelkezik. Az SNI- státusszal rendelkező gyermekekkel
meghatározott óraszámban külön szakember foglalkozik. Sajnos nagyon nehéz
megfelelő gyógypeedagógust találni, hiszen egy-egy gyermeknek több szakember
megsegítésére is szüksége van (gyógytornász, logopédus, autista specializációval
rendelkező gyógypedagógus.) A BTM státusszal rendelkező gyermekekkel
Ujszásziné Antal Ildikó foglalkozott előírt óraszámban. 4 gyermek diagnosztizált
étel allergiás, illetve közülük 1 gyermek tartósan beteg, diabeteszes. Ez a
problémakör körültekintő, alapos odafigyelést igényel a csoportban dolgozó
kollégáktól, ezen felül az intézmény összes dolgozójától. Éppen ezért 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.
2. Intézmény adatai:
Tordasi Mesevár Óvoda
2463. Tordas Szabadság út 134.
OM azonosító: 203255.
Óvodavezető: Diósiné Besenyei Boglárka Mária
Óvodavezető helyettes: Szokó Attiláné
3. Helyzetelemzés
Az óvodapedagógus hiány évek óta tartós probléma. Minden csoportban a 20202021 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. Mojzerné Engler Viktória szerződése
2021. január 1-től módosítva lett. Határozatlan idővel, 6 órában lett
foglalkoztatva. Lévai Gyöngyi dajka munkakörből 2021.05.01. felmentési idejét
tölti. Helyét dajkaként Valóczkyné Eisenbacher Erika vette át 05.18-tól határozott
idejű szerződéssel. Lőrincz- Nagy Anna, képesítés nélküliként dolgozott az
intézményben. Május 20-tól közös megegyezéssel munkaviszonya megszűnt.
Helyét Vajda Zsófia vette át 05.17-től. Horváth Erika dajka munkakörből, tartós
táppénzen van. Helyettesítve őt, Berta Szilvia határozott idővel lett alkalmazva
4.19-től.
Most már a több éve tartósan fennmaradó hiány rendkívül nehéz helyzeteket
teremtett a hétköznapokban, ami most megoldódni látszik. Bányai Rita és Kovács
Nagy Ágnes Óvodapedagógiából diplomát szerzett. Megállapodás szerint egy
kolléga, szintén friss diplomával Szlovákiából érkezik hozzánk! A diploma

honosítása folyamatban van. Vajda Zsófia vállalta az óvodapedagógiai végzettség
megszerzését. Így a 2021-2022 nevelési évben előreláthatólag egy csoport
kivételével meglesz a szükséges pedagóguslétszám. Az Erasmus pályázaton
keresztül lehetőségünk volt, óvodapedagógiát tanuló, külhoni magyar diákok
fogadására. Kányádi Orsolya a Partiumi Keresztény Egyetem, Óvoda és Elemi
oktatás, Pedagógia szakos hallgatója megkeresett a lehetőséggel. Gyakorlatához
helyet biztosítottam intézményünkben.
4. Tárgyi feltételek:
Decemberben minden csoport új játékokkal gazdagodott az önkormányzat
jóvoltából. Az udvari játékok közül a bébi hinta ütéscsillapító felület kialakítása
megtörtént, melyet szülői segédlet mellett, hálásan köszönök az önkormányzat
dolgozóinak! Komposztálót helyeztünk el a magasított ágyások mellé.
Szeptemberre a gyermekeknek a Százlábú gyermektámogató Alapítványon
keresztül, minden csoportba relaxációs foteleket vásároltunk.
A jó idő beköszöntével napvitorlát kellett beszereznünk a napsugárzás káros
hatásaitól védve a gyermekeket!
Egy pályázat keretén belül, a gyermekekkel közösen fényvédő bunkert
készítettünk. A kreatív, ötletgazdag megvalósítást jutalmazva, napozókrémeket
nyertünk!
A vizuális tevékenységeket megtámogatva egy pályázatra nyílt lehetőség,
melynek eredményeként 190000 Ft értékben minőségi eszközcsomagot nyertünk.
Magyarország Kormánya „Ovis labda Program támogatásáról döntve a Tordasi
Mesevár Óvodát is a támogatók közé sorolta. Az eszközcsomag értékét 434401
Ft értékben határozta meg., melyben a módszer használatához elengedhetetlen
módszertani leírást is továbbították.
5. Nevelési év feladatainak megvalósulása:
Intézményünk működése az alapdokumentumokban megfogalmazott elvárások és
törvényi előírások, szabályok alapján valósult meg.
➢ A pedagógiai Programban megfogalmazott célok tudatos beépítése a
tervezésbe, megvalósításba.
➢ A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával,
nyugodt kiegyensúlyozott légkör biztosítása.

➢ Egészséges életmód szokásainak hangsúlyozása, ezt erősítették egészség
heteink programjai is
➢ Környezettudatos szemléletmód további alakítása.
➢ Az elnyert Zöld óvoda pályázatban elfogadott feltételeknek, innovatív
fejlesztések körülményeinek megteremtése, fenntarthatóságra nevelés.
➢ Madárbarát Óvoda cím elnyerése folyamatban.
➢ Beszélő környezet megteremtése, anyanyelvi fejlesztés. Mesék, versek
megszerettetése olvasóvá nevelés.
➢ Tehetséggondozás, csoporton belül egyéni személyre szabott tevékenység
biztosításával.
➢ Néphagyományőrzés, falunk hagyományainak, jeles napjainak beépítése
óvodai életünkbe ünnepeink, kirándulásaink alkalmával
➢ Esztétikus, harmonikus környezet megteremtése.
➢ Szervezet szakmai színvonalának emelése külső továbbképzések, belső
szakmai napok, nevelési értekezletek mind ezt szolgálja
➢ Tanügy igazgatás, munkáltatói feladatok, gazdálkodás
➢ A családdal való együttműködés, együttnevelés (nyílt napok, fogadóórák,
szülői értekezletek, ünnepek, jeles napok)
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6. Fejlesztések:
A szakértői vélemények alapján meghatározott fejlesztéseket gyógypedagógus,
szomato pedagógus, logopédus, és fejlesztőpedagógus kollégák végezték.
Kiss Krisztina

logopédus

Toman Ilona

gyógypedagógus

Kubinyi Emese

Szomato pedagógus

Tóthné Bíró Erika gyógytorna
Fejlesztő pedagógus
A 2020- 2021 nevelési évben a BTM és két esetben SNI státusszal rendelkező
gyermekeknél Ujszásziné Antal Ildikó fejlesztési feladatokat látott el.
Sajnos hosszú ideje az a tapasztalat, hogy egyre több gyermeknek van szüksége
speciális megsegítésre. Sajátos nevelési igény státuszával rendelkező gyermekek
számában növekedés lesz tapasztalható a következő nevelési évben. Az óvodában,
jelen állás szerint 2 gyermek autizmus spektrumzavarral lett diagnosztizálva,
mely gyermekek fejlesztéséhez autizmus specializációval rendelkező kollégára
lenne szükség. Viszont szintén súlyos szakember hiány van ezen a területen is. A
Székesfehérvári Arany János EGYMI volt segítségünkre, de csak szupervízióban
volt lehetőségünk együttműködni. Felismerve ezen a területen a súlyos
ellátatlanság problémakörét Kovács -Nagy Ágnes a következő nevelési év végén
autizmus specializációval gyógypedagógiai diplomát szerez. Az intézmény jövője
szempontjából pedig elengedhetetlenül fontos lenne, számára gyógypedagógiai
státusz lekérése. Ez egy nagyon ritka lehetőség. Helyben, egy ilyen kincset meg
kell becsülni!
7. Egyéb tevékenységek és programok

Gyermekhittan:
Ebben a nevelési évben, ameddig lehetett, a súlyosbodó vírushelyzetre tekintettel
ökomenikus hittanra volt lehetőség, Millichovszkiné Szalai Ilona vezetésével. A
felekezetekhez tartozó helyi képviselők támogatásával.

8. Minőségfejlesztés:
2020-2021 nevelési év második felére terveztük szakmai ellenőrzésemet. Az
intézményi és vezetői tanfelügyelet miatt az Önértékelésemet helyeztük előtérbe.
Az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt a tanfelügyeleti ellenőrzés elmaradt.
Új időpontként 2021. október 7. és december 9 lett megjelölve az Oktatási Hivatal
által.
Ebben a nevelési évben 2 nevelés nélküli munkanapot tartottunk 2020.
november 9-én, és június 21-én. November 9-én, az akkor még várható
tanfelügyeleti ellenőrzés előkészületei zajlottak. Június 21-én a Gánti Geológiai
oktatóközpontba látogatunk szakmai napra.
Az elnyert „Zöld Óvoda” pályázat kapcsán a pályázatban is meghatározott
elképzeléseink szerint fejlesztésekre is sort kerítettünk. Komposztálót helyeztünk
el, sziklakertet építettünk, madárodúkat, etetőket helyeztünk el, fát ültettünk, az
elhalt sövényrészek helyett újakat telepítettünk. Virágokat, gyógynövényeket
ültettünk és helyeztünk el az ablakokba és a kertbe. A veteményeseket
megújítottuk. A nyáron esedékessé válik a mosdókban új, energiatakarékos
lámpatestek felszerelése.
Hagyományossá vált szakmai napunkat, melyre a környék településeinek óvodáit
szoktuk meghívni a rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel nem tudtuk
megtartani.
9. Pedagógus továbbképzések:

Dátum
2021. május

Továbbképzés témája
Az Oktatási Hivatal által
szervezett
Diabetesz
továbbképzés

Résztvevők
Mojzerné Engler Viktória
Bokros Patrícia
Vojtkó- Szilágyi Estera
Hajnalka
Parti Henrietta
Horváth Erika
Szokó Attiláné
Diósiné
Besenyei Boglárka Mária

2021. június

Elsősegély nyújtás

Parti Henrietta
Bokros Patrícia

10. Megvalósult programjaink:
Éves programjainkat kizárólag zártkörűen tudtuk megtartani, a csoportok
keveredését mellőzve.

Óvodai beiratkozás
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. 1
gyermek, a szülők jelzése alapján decemberi kezdéssel várható, a család költözése
addigra tehető. A felvételt megelőzően a Széchenyi utcában szintén előzetesen
felmérést tartottam. 1 gyermek esetleges érkezését jelezték év közben.
11. Egész évet a fokozott óvintézkedés jellemezte.
Dr. Harbula Ildikó segítségével igyekeztünk a gyermekek és az óvodában
dolgozók egészségét védve együttműködni.
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.
Így 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 tettünk a Szülői Munka
Közösség bevonásával. Ezúton is köszönöm Nekik a gyors és körültekintő
segítségnyújtást. Egész évben fokozottan ügyeltünk az épület tisztán tartására. A

nevelési év kezdeténél, valamint decemberben, és áprilisban az óvoda ózonos
fertőtlenítése megvalósult.
Az óvoda veszélyhelyzet miatti márciusi zárását követően a gyermekek óvodai
nevelése sajátos formában zajlott. A csoportokban dolgozó kollégák heti
rendszerességgel megküldték a családoknak a heti tematikus tervet. Ezek
kidolgozása, ahogy normál helyzetben lenni szokott, az évszakok sajátosságaihoz
és az ünnepkörökhöz igazodva az összes tevékenységterületet átfogó tervek. Az
iskola előkészítésre külön hangsúlyt fektettek. A családoktól szép számban
érkezett visszajelzés, az otthon elvégzett feladatokkal kapcsolatban. Az SNI
gyermekek, valamint a gyógytestnevelésre, logopédiára járó óvodásaink
fejlesztése, megsegítése, szintén online formában a fejlesztési javaslatokat a
családoknak email formájában továbbítottuk, illetve esetenként a szülőkkel
egyeztetve video chat formájában valósultak meg.
Esetenként a mesék feldolgozását megsegítve mesedramatizálásról készült videó
felvételeket készítettek a kollégák, illetve hangfelvétellel próbálták segíteni az
énekek, mondókák elsajátítását. A gyermekek az újra nyitás után fokozatosan
érkeztek vissza az intézménybe. Kérelemmel többen is éltek távolmaradás
tekintetében, melyek indokoltak voltak és általam jóváhagyásra kerültek. 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 szüneteltetjük.

Ezeket az intézkedéseket a gyermekek és az óvoda dolgozói védelmében,
előzetesen állásfoglalást kérve szükségesnek láttam bevezetni.
Az évzárók, a nagycsoportosok ballagása nem a megszokott formában került
megrendezésre. Fokozott elővigyázatosságot szem előtt tartva az év és az óvodai
élet lezárását szabadtéri keretek között, a szülőknek szánt meglepetés műsorral,
játszó délután keretén belül került megrendezésre. Minden csoportnak külön
szerveztük az évzárót, ballagást.

Június 17-én utólag ugyan, de egy kis

gyermeknapi meglepetéssel készülünk a gyermekeknek.

Tisztelt Fenntartó!
Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal! Köszönöm, hogy segítségemre
voltak a veszélyhelyzet alatti nehézségek körültekintő kezelésében, valamint
hogy elképzeléseinket anyagi és erkölcsi formában egyaránt támogatták!
Kívánok mindenkinek a nyári időszakra élményekben gazdag, kellemes
időtöltést!

Tordas, 2021. június 14.
Diósiné Besenyei Boglárka Mária
óvodavezető

