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nevelési évről 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Diósiné Besenyei Boglárka Mária óvodavezető benyújtotta a 2021/2022-es nevelési évről 
szóló beszámolóját.  
 
A nevelési évet 84 gyermekkel kezdték. A nevelési év második felében 2 gyermek érkezett, 1 
gyermeknek a jogviszonya megszűnt. Így a nevelési évet 86 gyermekkel zárták. 
A szakértői bizottság megállapításával 4 gyermek SNI és 2 gyermek BTM státusszal 
rendelkezik. Az SNI státusszal rendelkező gyermekekkel meghatározott óraszámban külön 
szakember foglalkozik. 1 gyermek igazoltan ételallergiás, glutén érzékenységgel 
diagnosztizált. ezért speciális étkezésben részesül. 
 
Decemberben minden csoport új játékokkal gazdagodott. Az önkormányzat támogatásával a 
csoportszobákba légkondicionálás lett kialakítva, mely a gyermekek komfortérzetét jelentősen 
növeli a tavaszi és nyári időszakban. Légtisztító berendezések is kerültek minden 
csoportszobába. Az optimális páratartalom illetve a tisztított levegő a remények szerint 
kevesebb megbetegedést fog eredményezni. 
 
Alapítványuk jóvoltából só homokozót vásároltak a gyermekeknek. Ezenkívül minden 
csoportszobába csepphinta, illetve tükörhatású fólia került beszerzésre. Madárbarát óvodaként 
madáritató és madárodúk kerültek elhelyezésre. Virágládákat készítettek és elhelyezték őket a 
csoportszobák bejáratához, illetve a felső kapuhoz. Raklapokból megújították magas-
ágyásaikat és új magaságyást is készítettek. Biciklitárolót alakítottak ki az alsó kapuhoz és az 
udvari futóbiciklik tárolásához.  
 
Szabó Tímea pár hónap munkaviszony után közös megegyezéssel távozott. Vojtkó-Szilágyi 
Estera Hajnalka egészségügyi okok miatt tartós távolléten van, illetve Becsei Hajnalka családi 
okok miatt felmondott. Vojtkó-Szilágyi Estera Hajnalka helyettesítésére megbízással, 
Milichovszkiné Szalai Ilona lett foglalkoztatva június 15-ig. Az üres állásokat az óvodavezető 
meghirdette. Győri Marianna óvodapedagógussal történt megállapodás.  
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg és a szükséges döntést hozza 
meg. 
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A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség szükséges. 
 
Tordas 2022. június 20. 
 
 Juhász Csaba 
 polgármester 
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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
…/2022. (VI. 28.) határozata 

a Tordasi Mesevár Óvoda beszámolója a 2021/2022-es nevelési évről 
 

 
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordasi Mesevár Óvoda 2021/2022-es 
nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja/nem fogadja el. 
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