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2015. szeptemberben, a bordányi Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde a képviselő testület 

döntése értelmében, hat óvodai csoporttal kezdte meg a 2015/2016-os nevelési évet.  

 

A csoportok létszáma: 121 fő (2015. októberi statisztikai adat), mely 2016. május 31-én 131 
fő volt. 
 
Őzike (nagycsoport): 22 fő 
Katica (nagycsoport): 25 fő 
Tücsök (középső): 23 fő 
Vuk (kiscsoport): 20 fő 
Pillangó (kiscsoport): 18 fő 
Süni (mini csoport): 23 fő 
 
A mini csoportban, 2015. szeptemberében 13 gyermeket láttunk el, mindannyian három év 

alattiak voltak. Öt gyermek decemberben érkezett a csoportba, majd további négy fő év 

közben került át a bölcsődéből, egy gyermeket pedig 2016. 05. 05-én vettünk fel a csoportba, 

hogy az édesanyja munkába tudjon állni. A mini csoportosok a felvételtől számított fél éven 

belül betöltötték a harmadik életévüket. 

Bölcsődénkben, egész évben 14 felvett gyermek volt. A tanévben 18 gyermeket láttunk el a 

bölcsődénkben, kihasználva, hogy a 2,5 éves gyermekeket át tudtuk venni az óvodai 

csoportunkba, felszabadítva így a szükséges férőhelyeket. A 2015/2016-os tanévben bölcsődei 

és óvodai ellátásra vonathozó elutasítás nem történt. 

 

Személyi feltételek az óvodában: 

Vuk csoport: Magyar Anikó (7 óra), Tóth Leila (gyakornok), Bódiné Szabó Adrienn  

Őzike csoport: Papp Gáborné (8 óra), Varga Nikolett (gyakornok), Gyuris Zoltánné 

Katica csoport: Mészárosné Gyuris Zsuzsanna (heti 24 óra), Dörmő Brigitta (7 óra), Lajkó 

Csabáné 

Tücsök csoport: Rabiné Szabó Ágnes (8 óra), Jakab Anita (gyakornok), Kozma Tünde 

Pillangó csoport: Szilágyiné Tari Gyöngyi (8 óra), Kökény Ferencné (7 óra), Tóthné Nemes- 

Nagy Andrea 

Süni csoport: Kádár N. Gyuláné (8 óra), Macsek Istvánné (6 óra), Barna Jánosné 

A nevelő és oktató munkát két pedagógiai asszisztens segítette: Császár Edina a mini (Süni 

csoportban) és Petákné Németh Szilvia a kiscsoportban (Pillangó). Petákné Németh Szilviát 

2016. április 25-től Gyurisné Gombos Gabriella helyettesítette, tartós távolléte miatt. 



Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde 
Bordány 

 3 

A Pillangó csoportban Orovecz Csaba óvodapedagógus kezdte a tanévet, majd 2016. 01. 11-

től Kökény Ferencné vette át a helyét. A Katica csoportban Kilin Krisztina kezdte a tanévet, 

akinek a helyét  Dörmő Brigitta vette át, 2015. november 16-tól, a nagycsoportban. 

Az intézményvezető csoportban kötelezően eltöltendő heti 10 órája a Katica (nagycsoportban) 

szerdánként 12-17 óráig, illetve a Vuk (kiscsoportban), csütörtökönként 12-17 óráig került 

letöltésre. 

Gyakornok óvodapedagógusaink a teljes munkaidejüknek (részmunkaidő) 65%-át tölthetik a 

csoportban, vagyis heti 23 órát. 

A nagycsoportos korú óvodásainkat a telephelyi óvodában helyeztük el, a Dózsa György tér 1. 

sz. alatti épületben, a Rákóczi utcai óvodában pedig négy óvodai csoport működött. 

2015. január 5-én személyi változás történt az intézményvezető-helyettes személyében.  

 

Személyi feltételek a bölcsődében: 

A bölcsődében két kisgyermeknevelő teljes munkaidőben, egy fő részmunkaidőben (heti 20 

óra) látta el a gyermekekkel kapcsolatos feladatokat.  A részmunkaidős állás betöltésére egy 

éve van lehetőségünk. A takarítási feladatokat, a fenntartó által biztosított közfoglalkoztatott 

látta el. Az ő szerződését meg tudta hosszabbítani a fenntartó, biztosítva ezzel a bölcsődés 

korú gyermekek számára nagy fontossággal bíró személyi állandóságot. 

Az óvodatitkár, az élelmezésvezetői feladatokat is ellátta. A konyhai dolgozó, a bölcsődei 

szakács munkáját segíti, illetve szükség szerint ellát takarítási feladatokat is. 

A kisgyermeknevelők helyettesítését a kisgyermeknevelő,- gondozó végzettséggel rendelkező 

intézményvezető végezheti. 

 

Tárgyi feltételek: 

2016. januárjában egy só-szoba került kialakításra 600.000 forint értékben. Júliusban pedig 

két klíma beszerelésére került sor, két óvodai csoportszobánkba, ahol nyáron a gyermekeket 

altatjuk. A beruházás 760.000 forintba került. 

A tanévben megtörténtek a javítási munkálatok: tört járólapok cseréje, az intézmény előtti 

faoszlopok faburkolatának cseréje, a bölcsődei feljáró oldalsó burkolatának javítása, a 

mozgássérült mosdó csempéjének javítása. 

A nevelői szobában a fénymásoló gépet újra cseréltük. Az intézményvezető- helyettes 

számára egy új laptop került beszerzésre. 

Három óvodai csoportba új játék konyhabútorok kerültek, 180.000 forint értékben. 
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Ezen kívül tányérokat, kancsókat és poharakat vásároltunk a bölcsődei és óvodai 

csoportoknak. 

A négy csoportszoba ajtajára szúnyoghálós ajtó került, a vezetői iroda ablakára is 

szereltettünk szúnyoghálót. 

A bölcsődében négy udvari piknik asztal került beszerzésre és egy FEBER mászóka.  

 

Szeptemberben az Óvodáskorú Gyermekekért Alapítványunkról 200.000 forint összegben 

vásároltunk óvodai és bölcsődei játékokat. Az óvoda udvarára egy darab kétüléses hinta, a 

bölcsőde udvarára pedig egy libikóka került beszerzésre, kb. félmillió forint összegben. 

 

Fejlesztő pedagógusok 

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek száma: 2 fő. 

Beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) gyermekek száma: 7 fő. 

Logopédiai ellátásban csak a nagycsoportos gyermekek részesülhettek, csakúgy, mint a 

fejlesztőpedagógus által tartott foglalkozásokon, hiszen a kisebb korosztály ellátására nincs 

lehetőség. 

Pszichológus segítségét is kértük több alkalommal, főként a családból hozott problémák 

feltárására és kezelésére.  

Fejlesztőpedagógust, logopédust, pszichológust a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Mórahalmi tagintézménye biztosított számunkra, utazó szakemberek személyében. 

Gyógypedagógus megbízási szerződés alapján látta el a feladatait, 2800.-/óra díjazás 

ellenében. 

 

 

Gyermekétkeztetési adatok: 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2015 szeptemberében, 18 fő részesült. Olyan 

családban élő gyermekek száma, amelyben a szülő nyilatkozata alapján, az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg a nettó munkabér 130 %-át, 60 fő. Tartós beteg 2 fő, nevelésbe 

vett gyermek: 2 fő, három vagy több gyermeket nevelő: 34 fő. Ezek az adatok 2016. május 

31-én a következő képen változtak. Rendszeres gyerm. véd. kedvezményben részesülők 

száma 11 fő. Olyan családban élő gyermekek száma, amelyben a szülő nyilatkozata alapján, 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó munkabér 130 %-át, 62 fő. Tartós 

beteg 7 fő, nevelésbe vett gyermek: 2 fő, három vagy több gyermeket nevelnek: 38 fő.  

Félnapos óvodai ellátást igénylők száma (egész évre vonatkoztatva): 9 fő.  
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Hátrányos helyzetű gyermeke száma: 3 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 

2 fő. 

 

Min ősítő eljárásban- az életpálya modell alapján az óvodapedagógusok számára kötelezően 

előírt Pedagógus II. besorolás elérésére- három óvodapedagógus vett részt. 

2016. 01. 28. Lázárné Borbola Márta 

2016. 02. 09. Magyar Anikó 

2016. 02. 25. Mészárosné Gyuris Zsuzsanna 

Minősítő vizsgán- mely a pályakezdő óvodapedagógusok részére, két éves gyakornoki 

időszak végén kötelezően teljesítendő- egy fő vett részt. 

2016. 05. 06. Tóth Leila 

A minősítési eljárások és a minősítő vizsga minden óvodapedagógus számára sikeresen 

lezajlott, a magasabb kategóriába mindenki átsorolható. 

A minősítésekre való felkészüléshez szaktanácsadók segítségét igényeltük, hogy minél jobban 

fel tudjunk készülni a minősítésekre. 

Szaktanácsadói látogatások: 

2015. szeptember 22. Tóth Leila, Mészárosné Gyuris Zsuzsanna 

2015.szeptember 29. Magyar Anikó, Lázárné Borbola Márta 

2015. november 17. Orovecz Csaba 

2015. november 24. Jakab Anita, Varga Nikolett 

 

Megvalósult intézményi programok a 2015/2016-os tanévben: 

2015. szeptember 25. Szüreti mulatság, Léghajó társulat előadása 

2015. október 20. Közös tökfaragás a szülőkkel 

2015. október 22. Tökfesztivál 

2015. november 11. A Szegedi Nagyszínházba látogattak a nagycsoportosok az OKE 

szervezésében 

2015. november 12. Az idősek köszöntése- néptáncosok 

2015. december 4. Mikulás 

2015. december 6. Fellépés az adventi vásáron- nagycsoportosok 

2015. december 18. Karácsonyi vacsora az intézményi dolgozóknak 

2016. január 18. Mozi a Faluház nagytermében az óvodásoknak 

2016. február 20. Óvodabál 

2016. február 23. A Léghajó társulat mese előadása 
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2016. február 24. Gyermekvédelmi tanácskozás 

2016. február 26. Óvodai farsang-minden csoport 

2016. március 21-23. Nyílt napok az intézményben 

2016. március 23. Családi nap - bölcsőde 

2016. 05. 06 Családi nap az óvodában, Csiga duó koncert 

2016. 05. 11. Kistérségi gyermeknap nagycsoportosok (Domaszék) 

2016. május 19. Vers- és mesemondó verseny 

2016. május 20. Gyermeknap 

2016. május 24- 26. Tanévzáró műsorok- mini-, kis- és középsőcsoport 

2016. május 27. Pizsama parti-nagycsoportosok 

2016. június 4. Nagycsoportosok búcsúztatója 

2016. június 8. Vers-és mesemondó verseny Mórahalmon 

2016. június 13. Tanévzáró értekezlet 

 

 

Ellenőrzések: 

2015. szeptember 3. NRSZH- bölcsőde 

2015. szeptember 7.-9. Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása- Kálmán Lászlóné- belső 

ellenőr: bölcsődei ellátás és dokumentáció 

2015. 12. 17. Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása- Kálmán Lászlóné- belső 

ellenőr: Gyermekétkeztetés feladatellátása- belső ellenőrzés. 

 

Képzések: 

2015. október 6.  EPER program használata (Czombos Krisztina) 

2015. augusztus 24.- október 15. „Intézményvezetők felkészítése az intézményi 

önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó 

intézményvezetői feladatok ellátására.” 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés (Lázárné 

Borbola Márta) 

2016. március 23. „Így tedd rá!” módszertani képzés népzene-, néptánc témakörben 

(Szilágyiné Tari Gyöngyi, Rabiné Szabó Ágnes) 

2016. május 17.– 06. 13. „Agresszió- és konfliktuskezelés óvodapedagógusoknak” 30 órás e-

learning formájú akkreditált képzés (Mészárosné Gyuris Zsuzsanna) 
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Hospitálások: 

A minősítésekre való felkészülésekben a kistérségi települések hospitálások szervezésével 

kívánták segíteni a felkészítő munkákat, azzal, hogy lehetőséget adtak az óvodapedagógusok 

egymás szakmai munkájának megtekintéséhez. 

2015. október 21. Ruzsa 

2015. november 4. Zákányszék 

2015. november 16. Bordány (Magyar Anikó 

2015. december 17. Bordány (Papp Gáborné) 

2016. március 8. és 10. Domaszék 

 

 

Kistérségi programok: 

2015. szeptember 15. Kistérségi óvodavezetők találkozója Ruzsa 

2015. október 1. Kistérségi bölcsődevezetők találkozója Üllés 

2016. február 24. Kistérségi óvodavezetők találkozója Pusztamérges 

2016. március 3. Kistérségi bölcsődevezetők találkozója Ruzsa 

2016. május 11. Kistérségi gyermeknap Domaszéken (nagycsoportosok) 

2016. június 8. Vers- és mesemondóverseny- Mórahalom 

 

Bölcsődei találkozások Szeged: 

2015. október 15. Látogatás a rókusi krt.-i bölcsődébe 

2015. november 25. Magyar Bölcsődék Egyesülete 

 

Óvodaszéki megbeszélések: 

2015. november 9. Óvodaszék megbeszélés 

2016. január 19.  Óvodaszék megbeszélés 

2016. április 5. Óvodaszék megbeszélés  

 

Nevelés nélküli munkanapok:  

2015. október 15. Önértékelési tanácskozás 

2015. december 12. Megbeszélés az intézmény dolgozóival 

2016. január 29. Készülődés az óvodabálra, dekoráció készítése 
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2016. március 5. Önértékelési tanácskozás 

2016. április 21. Az intézmény dolgozói a szarvasi Arborétumba kirándultak 

 

 

  A Faluház nyertes pályázata a „TÁMOP- 3.2.13.-12/1-2012-0444 Kulturális kavalkád”, 

melybe intézményünk 2013-ban bekapcsolódott, és sok élménnyel gazdagodott. Ennek 

feltételeként, öt évig vállaltuk versenyek és vetélkedők szervezését. Így szerveződött a 

2015/2016-os tanévre két program megvalósítása. 

Program neve időtartama Résztvevő gyerekek 

száma 

Megvalósító 

óvodapedagógusok 

Vers- és mesemondó 

verseny 

2016. 05. 19. 26 fő Jakab Anita 

Versenyek, 

vetélkedők 

Családi nap 

2016. 05 .06. 50 fő Varga Nikolett 

 

Alkalmazotti kör:  

Nevelőtestületünkkel hetenkénti megbeszéléseken egyeztettük az óvodai programokat, 

kiosztottuk a feladatokat az aktuális tevékenységekre. Tájékozódtunk az aktualitásokról, 

képzésekről, programokról. A dajkákkal kéthetente tartottunk megbeszéléseket, ahol 

egyeztettük a feladatokat egy - egy programmal kapcsolatban, megbeszéltük a szervezési 

feladatokat. A kisgyermeknevelőkkel minden hónap első hétfőjén tartunk megbeszélést 

A képzésekről, programokról szóló tájékoztatókat e-mailben vagy nyomtatott formában is 

megkapják a kollégák. 

Karácsony előtt, illetve a tanév végén (pedagógus nap) egy vacsora mellett értékeljük az 

elmúlt időszak eseményeit. Minden tanévben egy alkalommal kirándulást szervezünk 

intézményünk minden dolgozójának, hogy erősítsük a közösség alakulását, szép élményekkel 

gazdagodva folytassuk a nevelőmunkát, melyhez egész személyiségünk szükséges. 

Odafigyeléssel, sok beszélgetéssel segítjük át a kollégákat a gyermekek nevelésével 

kapcsolatban felmerülő gondokon. A kereset-kiegészítés elosztásánál figyelembe vesszük a 

plusz feladatokat, a közösségért végzett tevékenységeket, igyekszünk igazságos döntéseket 

hozni az intézményvezető-helyettessel. 
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A gyakornok kollégák munkáját folyamatosan figyelemmel kísérjük. Megfigyeléseinket, 

tapasztalatainkat megosztjuk velük, hogy azokat alkalmazva egyre több szakmai tudásra 

tegyenek szert. Minden gyakornok munkáját mentor óvónő segíti. 

 

 

Munkaközösségi feladatok: 

Munkaközösségünk vezetője az általa elkészített és a nevelőtestülettel egyeztetett éves 

munkaterv alapján szervezte a tevékenységeket. Így nyílt lehetőség szakmai kérdések 

megvitatására, az adventi adománygyűjtés megszervezésére, ahol több család gyermekeinek 

tettük szebbé a karácsonyát, összefogva a szülőkkel. Dr.Vekerdy Tamás előadását hallgattuk 

meg „Elég jó szülő, elég jó gyerek” témában. Óvónőink kedves bábelőadással kedveskedtek 

karácsony előtt a gyerekeknek, mese előadásukkal pedig a családi napot színesítették. Az éves 

tervből kimaradt programokat a következő nevelési évben szeretnénk megvalósítani. 

 

 

Gyermekvédelmi feladatok: 

A családok helyzetében bekövetkezett változások miatt megnőtt a gyermekvédelmi felelős 

feladata. Havi rendszerességgel kapcsolatot tart a helyi Gyermekjóléti Szolgálattal, ahol az 

esetmegbeszéléseken igyekeztek megoldást találni egy- egy nehéz élethelyzet megoldására. A 

gyermekvédelmi felelős minden óvodapedagógussal és kisgyermeknevelőkkel is 

folyamatosan kapcsolatot tartott, az új esetek felkutatására, illetve a már folyamatban lévő 

ügyeket nyomon követte. Fokozott figyelmet fordítottunk a hiányzások igazolására. 

 

A pedagógiai munka személyi és tárgyi feltételei kiegyensúlyozottan alakultak a tanév során. 

A másik intézménybe távozó óvodapedagógus kollégák helyére rövid időn belül tudtunk új 

óvónőket alkalmazni. Három gyakornok óvónőnk szépen beilleszkedett a közösségünkbe, 

eredményesen zárták gyakornoki idejük első tanévét. 

A gyermekek létszáma októbertől májusig folyamatosan növekedett. Két óvodásunk költözött 

el, két család pedig Bordányba költözése miatt, kérte gyermeke ellátását. 

Tanév közben lehetőséget biztosítottunk gyakorlati tapasztalat szerzésére három dajkának és 

egy pedagógiai asszisztensnek. A középiskolában tanulókat fogadtuk közösségi szolgálatuk 

letöltésére, három főt. 

Az összefüggő háromhetes szakmai gyakorlatukat, óvodánkban töltötte négy óvodapedagógus 

hallgató. Diákmunkára érkezett hozzánk öt fiatal. 
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A település intézményeivel jól működő kapcsolatot ápolunk. Az óvoda és iskola átmenet 

megkönnyítésére, minden évben megszervezzük, hogy a nagycsoportosokkal meglátogassuk 

az elsőosztályosokat. Az elsősöket meghívtuk a májusi gyereknapi rendezvényünkre. 

Óvodásaink számára, a szülők kérésére, van lehetőség délutáni tevékenységek szervezésére: 

néptánc, jóga, angol. Ezenkívül az érdeklődő gyerekek bekapcsolódhatnak a hitoktatásba, 

melyet az egyház szervez meg intézményünkben. 

Az intézmény életébe a szülők betekintést nyerhetnek a nyílt napokon, a rendezvényeinken. 

Havonta cikkeket írunk a helyi újságba. Az település honlapján az intézménnyel kapcsolatos, 

információk, aktualitások is megtekinthetők. Az óvoda facebook oldalán, a rendezvényeinken 

készült fényképeket láthatják a szülők. Évente több alkalommal tartunk szülői értekezletet, 

havonta fogadóórákat. 

Közfoglalkoztatott személy segíti a bölcsőde technikai feladatainak ellátását, 

közfoglalkoztatott kolléganő mosogat az óvoda konyháján, így tehermentesítve a dajkák 

munkáját, akik így több időt tölthetnek a csoportban a gyerekekkel, segítve az 

óvodapedagógusok munkáját. 

 

Önértékelés: 

Az önértékelési csoport megalakulása után, kisebb csoportokban az óvónők átvizsgálták az 

intézményi dokumentumokat, az Önértékelési kézikönyv ajánlása alapján. Mivel rengeteg 

változás történt a témában, az elmúlt időszakban, ezért az éves önértékelési tervet még nem 

készítettük el. 

 

2015/2016 nevelési feladatai közül nem valósult meg a gyermeki fejlődés mérése, értékelése. 

A korábban alkalmazott dokumentációt vezettük egész évben, mellyel kapcsolatban a szülők 

évente két alaklommal tájékoztatást kapnak, gyermekük fejlődéséről. 

 


