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A 2015/2016. nevelési év, tanév 

Pörbölyi Óvoda éves beszámolója 

 

I. Nevelő oktató munka feltételei: 

Személyi feltételek 

A Pörbölyi óvodában, egy vegyes életkorú csoport működik, ennek megfelelően a 

pedagógusok száma: 2 fő, a közvetlen nevelő- oktató munkát segítő dajkák száma: 1 fő. 

Pedagógus létszám változása: Október 1-től Szűcs Péterné – saját döntése alapján - 

távozott az intézményből, helyette Kovács Kíra látja el a nevelési feladatokat. 

Logopédiai fejlesztést: Karácsony Csilla látja el, heti egy alkalommal. 

Tárgyi feltételek: 

Az udvari játékok felülvizsgálata során felmerülő problémákat kijavítottuk. A hinta 

ülőlapját és láncát lecseréltük, valamint egy új homokozó telepítésére is sor került. Az 

óvoda hátsó udvarra néző ajtaját használják a gyerekek a leggyakrabban, ide a szellőztetés 

érdekében egy új szúnyoghálós ajtó került felszerelésre.  

A MLSZ OTP Bank Bozsik Intézményi programon való részvételünk eredményeképpen 

40.000Ft értékben sporteszközöket kapott az óvoda.   

 

      II. Gyermekek, tanulók létszáma: 

       2015. évi októberi statisztikában szereplő gyermekek száma 17 fő volt.                                                                                                                                                              

      (7 fő nagycsoportos, 4 fő középsős, 6 fő kiscsoportos) 

A nevelési év végére a beíratott gyermekek száma 23 fő lett.   

1 fő sajátos nevelési igényű gyermekünk fejlesztését Papp Kata- gyógypedagógus, és 

Skultéti Adrienn logopédus látja el. 

      Bejáró gyermekek száma: 2 fő. 

      Távozás nem történt. 

       A tankötelezett gyermekekből 7 fő megy iskolába, egy kisgyermek szülői kérésre 

marad még egy évet az intézményünkben. 

III. Nevelő - oktató munka értékelése: 

 

1. A nevelő – oktató munka eredményei: a tanév során betervezett tevékenységeket, 

kirándulásokat, ünnepélyeket megtartottuk, kitűzött feladatokat elláttuk. A gyermekek 

fejlődését nyomon követjük, egyéni fejlesztésükről délelőtt, valamint a délutáni 

alvásidőben gondoskodunk. 
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2. A Zöld óvoda programmal kapcsolatban az udvaron gyógynövénykertet alakítottunk 

ki, madarak etetéséről gondoskodunk, komposztálót, szelektív hulladékgyűjtő 

edényeket naponta használjuk. A tavasz folyamán sok virágot ültettünk az óvoda 

udvarára melyek gondozásában a gyerekek is részt vesznek.  A madártani egyesülettel 

való kapcsolatfelvétel az idei évben elmaradt.  Ezt a következő évben pótolni 

szeretnénk. 

3. Balesetek, mulasztások alakulása:- Baleset az idei évben nem történt.  A mulasztások 

legnagyobb része betegségből adódott, igazolatlan hiányzás nem volt. 

4. Szabadidős programok: - A Falu által szervezett szüreti felvonuláson részt vettünk, 

táncos műsorral mi is felléptünk a rendezvényen. Tavasszal lovas kocsis kirándulást 

szerveztünk a Gemenci erdőbe, a nagycsoportos gyerekek Budapestre kirándultak az 

általános iskolásokkal közösen. 

5. Versenyek, pályázatok: - Az idei évben több rajzpályázatra is elküldtük a gyerekek 

munkáit, pl: EON által meghirdetett: Mindenki energiája számít c. rajzpályázatra, 

Gyermekjóléti Szolgálat „Sport a szabadban”c. pályázatára,  valamint a Bátaszéki 

óvoda Vándorbot a kezemben c. rajzpályázatára is rajzoltak a gyerekek,  de eredményt 

sajnos nem sikerült elérnünk.  

 

IV. Az óvoda külső kapcsolatai: 

A Pörbölyi ÖKO centrummal jó kapcsolatunkat ápoljuk, rendezvényeiken, pl: 

télapóvárás a Gemencben, kisvasutas kirándulás, tanösvény bejárása, -  az idén is részt 

vettünk. 

Bátaszéki Tanuszodába heti rendszerességgel visszük a gyermekeket. Az idei év 

folyamán ingyenessé vált az úszásoktatás. 

Katolikus és református hitoktatás hetente zajlik az óvodánkban délutánonként, szülői 

igényeknek megfelelően. 

Bozsik program keretein belül megrendezésre kerülő grasstroots rendezvényeken négy 

alkalommal vettünk részt, melyet a gyermekek nagyon élveztek. 

Pörböly, 2016. Június 15.     

 

                                                                                            Készítette: Dózsa-Pál Gáborné  

                                                                                                           tagintézmény vezető                                                            

 


