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Személyi feltételek 

Az óvodapedagógusok és a dajkák személyében nem történt változás.  

 

Óvodánkban 4 fő alkalmazott dolgozik: 

 

 1 óvodavezető 

 1 óvodapedagógus 

 1 dajka 

 1 kisegítő munkatárs 

 

Mindegyik dolgozónk szakképzett. 

Az óvodapedagógusoknak főiskolai végzettségük van. 

Az óvodavezető elvégezte az óvodavezetői szakot. 

A dajka és a kisegítő munkatárs is dajkaképzőt végzett. 

 

A gyermekcsoport esetében viszont történtek változások.  

A tavalyi nevelési évet 28 gyermekkel kezdtük, majd év közben elköltözött egy gyermekünk, 

majd újból visszaköltöztek a faluba, aztán ismét elmentek most már végleg, így 1 gyermekkel 

csökkent a csoportlétszámunk. 5 gyermeket év közben szoktattunk be folyamatosan, így 32 

gyermekkel zártuk a nevelési évet.  

Ebből 9 gyermek kezdte meg tanulmányait szeptembertől az általános iskola első osztályában, 

1 pedig a 0. évfolyamban. 

Az óvodai beíratás április 16-17.-én megtörtént, 7 új gyermeket írattak be a 2014/2015-ös 

nevelési évre, ebből már 1 gyermek járt az óvodába, mert édesanyja dolgozni ment. 

Az adatok alapján 28 gyermekkel kezdtük az új nevelési évet. 
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Tárgyi feltételek 

 

Balesetvédelmi szempontból a nyári karbantartási munkák alatt átnéztük az összes udvari 

játékot és az óvoda épületét Cserép Gábor polgármester úrral és megbeszéltük a hibás részek 

kijavítását, amit a hivatali munkások és egy vállalkozó asztalos apuka segítségével 

kijavítottunk, a balesetveszélyes játékokat pedig megszüntettük. 

A szülők és a helyi Szőlészeti-borászati Egyesület tagjainak segítségével a nyár folyamán 

társadalmi munkák során felújítottuk az udvar füves területét. 

Szintén hivatali munkásokkal megtörtént a színpad lebetonozása, lesimítását pedig egy 

kőműves szülő vállalta el. 

Az óvoda udvarán egy nyitott oldalú tetőt szeretnénk létrehozni a színpad fölé, aminek a 

megvalósítása folyamatban van. Az anyagköltséget a Rezi Gyermekekért Alapítványtól 

igényeltük, a munkát pedig munkadélután keretén belül szülőkkel és hivatali munkásokkal 

szeretnénk megvalósítani. 

Az óvoda épületében és az udvaron az egész nevelési év folyamán, folyamatosan megfigyelés 

alatt tartunk minden helyiséget, udvarrészt. A segítő személyzet feladata, hogy azonnal 

jelezze az észlelt hibát, amit közvetítünk a fenntartó felé. 

A nyári zárás alatt a dajkák elvégezték az általános nagytakarítást. 

Az idén már nagyon szükséges volt és végre elkészült a tálaló felújítása is. Új linóleumot és új 

konyhabútort kaptunk, miután kifestették. 

A mosdóban az évekkel ezelőtt elkészült középső vizesblokk után a többi rész felújítását is be 

kell majd tervezni a közeljövőben. 

A foglalkozási ágakhoz szükséges eszközök beszerzése folyamatosan történik. 

Az év eleji munka- és tűzvédelmi szemlét megtartottuk. 

 

 

 

 

 

 

 



Óvodai élet 

 

A Vackor csoportot a hosszú nyári szünet után a szépen kitakarított óvoda és berendezett 

csoportszobák várták. A játékok nagy részét az életkoruknak megfelelően választottuk ki, 

valamint sok új játékeszköz is került a polcokra. 

 

A gyerekek boldogan érkeztek meg a tiszta csoportszobákba, sok új élménnyel gazdagodva. A 

visszaszoktatás zökkenőmentesen ment, csak egy-két kisgyermek sírdogált kicsit, nehezebben 

vált még el a szüleitől. Ámulattal figyeltük óvodásainkat, hogy mekkorát nőttek a nyár alatt és 

milyen sokat fejlődtek. Azok a gyerekek is sokkal szabálykövetőbbek és szófogadóbbak 

lettek, akikkel előtte probléma volt és fegyelmezési feladatokat adtak számunkra.  

 

Az első héten elmeséltük a régi gyerekeknek, hogy új gyerekek fognak érkezni hozzánk, 

akikkel a hónap során meg is tudnak majd ismerkedni, amikor elkezdjük a beszoktatást. A 

régi gyermekek elmesélték nyári élményeiket, merre jártak, hogy telt a szünidő. A játékidők 

nagyon nyugodt és békés légkörben teltek. A gyerekek örültek egymásnak, és mint régi jó 

barátok, úgy közeledtek egymáshoz. A játékok megosztása, az együttműködés sokkal 

hatékonyabban és gördülékenyebben történt, nem volt konfliktus a gyerekek között. A 

szabályjátékok is előtérbe kerültek és nagyon ügyesen, a szabályokat hamar megértve és 

betartva játszottak.  

 

Szokás- és szabályrendszer 

 

A gyerekekben az előző év végére kialakultak a csoportszabályok és helyesen alkalmazták és 

betartották azokat. A nevelési év első hetében ezek a szabályok csak nagyon kis mértékben 

felejtődtek el. Nagy örömünkre a gyerekek emlékeztek ezekre és figyeltek is arra, hogy a 

szabályok szerint közlekedjenek a csoportba. Ilyenkor mindig sokat dicsérjük őket, erősítve 

helyes, kötelességtudó viselkedésüket és nagyon büszkék vagyunk rájuk. A gyerekek nagyon 

büszkék arra, hogy ők már nagyok lettek, melyet mi is folyamatosan erősítünk bennük. A 

viselkedésük is ezt tükrözi, sokkal érettebbek, ügyesebbek. Az alvás időben is nyugodtan, 

csendben pihennek azok a gyerekek, akik nem tudnak aludni, figyelve arra, hogy ne zavarják 

társaikat. 

 

 



Udvari játék 

 

 A kezdeti esős idő ellenére minél több időt az udvaron töltünk, a gyerekek testi és lelki 

egészségét figyelembe véve. Az udvari szabályokat ismét felelevenítettük és figyelmeztettük 

őket, ha elfeledkeznek olykor a nagy játékban azok betartásáról.  

 

Tisztálkodás, öltözködés, étkezés 

 

A mosdóhasználat gördülékenyen történik, figyelnek arra, hogy lehúzzák a WC-t, azonban az 

azt megelőző sorban állás még sok gyakorlásra szorul, melynek megoldásán dolgozunk. 

Figyelmeztetjük a gyerekeket, hogy ne lökődjék egymást, türelmesen várjanak a sorukra, és 

amikor végeznek a szükségleteikkel, szóljanak a következőnek, hogy jöhet. Sajnos még akad 

olyan gyermek, aki elfelejt kezet mosni, de csak egy-kettőről van szó. Tudatosítjuk bennük, 

hogy nagyon fontos a kéz mosása, tisztán tartása, mert a játékok során sok koszt, kórokozót 

szednek össze, mely megbetegítheti őket. A törölköző használata is jól működik, olykor kicsit 

vizes marad a kezük. Azonban erre is figyelmeztetjük a gyerekeket, hogy mindig szárazra 

töröljék a kezüket, főleg majd a hideg időkben lesz ez fontos. A fogmosásnál ügyesen 

megtöltik a poharukat, helyes technikával mosnak fogat, majd megtisztítva teszik el az 

eszközöket. A gyerekek sokkal önállóbban, gyorsabban öltöznek át, tudják, hogy a ruhájukat 

ki kell fordítaniuk, és szépen összehajtva kell eltenni a helyére. Az öltözködés sorrendjét is 

elsajátították, és hatékonyan alkalmazzák is. Egyre kevesebb segítséget igényelnek az 

öltözködéskor. Az étkezésnél az a kisgyermek segít, aki önként, szívesen vállalkozik rá. 

Örömünkre nagyon lelkesek a gyerekek, ügyesen végzik a feladatukat. Segítünk nekik abban, 

hogy először számolják meg hány tányér kell az asztalukhoz (hány darab szék van az 

asztaluknál), azt kérjék el a dadus nénitől, majd ennyi evőeszközt kérjenek hozzá, valamint 

poharat. Segítünk továbbá a tányérok, az evőeszközök és a poharak helyes elhelyezésénél az 

asztalokon. A gyerekek a szalvétákat is odaviszik a tartókban az asztalra.  Ezen feladatok 

végzése közben is fejlesztjük a matematikai nevelést. Az étkezés végén a gyerekek törlik le az 

asztalokat is. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és folyamatosan dicsérjük, buzdítjuk őket.  

                                                                                             

Rezi, 2014. szeptember 2. 

 

        Szalai Klára sk. 

                                                                                  óvodavezető/óvodapedagógus 


