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    Tisztelt Polgármester Úr ! 

    Tisztelt Képviselő Testület ! 
 

 

 

Az elmúlt tanévben 88 gyermek vett részt óvodai ellátásban, köztük 7 kisgyermek 

Fertőbozról. 

Ebből a létszámból sajátos nevelési igényű 2 kisgyermek volt. Őket integráltan, a többi 

gyermekkel együtt neveltük gyógypedagógus és logopédus segítségével. 

Nagycsoportosaink 2 fő kivételével /31 fő/ ez év szeptembertől megkezdték iskolás 

éveiket. 

 

Főzőkonyhánk egész éven át 100 %-os kihasználtsággal üzemelt. 88 fő óvodás 

gyermek,      82 fő iskolás gyermek, 18 fő szociális étkező, 4 fő vendégebédes és 17 fő 

alkalmazott étkezését látta el.  

2013. március 1-től 10 %-os nyersanyagnorma emelést hajtottunk végre.   

Az emelés után a térítési díjak a következőképpen alakultak: 

 

Óvodás gyermek tízórai+ebéd+uzsonna: 295 Ft 

Iskolásás gyermek tízórai+ebéd+uzsonna: 400 Ft 

Szociális étkező ebéd: 430 Ft /legmagasabb/ 

Alkalmazottak ebéd:  650 Ft 

 

Az étkezésnél a nagycsaládosok és a tartósan beteg gyermekek 50 %-át fizetik a 

térítési díjnak, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők pedig ingyen 

étkeznek. 

 

Az óvodában  22  fő kapott 50 %-os kedvezményt, 2 fő étkezett ingyenesen. 

Az iskolában 24 fő kapott 50 %-os kedvezményt,  9 fő étkezett ingyenesen. 

 

Főzőkonyhánkon jelentől fejlesztés történt.  

Egy háromaknás villany sütőt és egy kombinált tűzhelyet / 6 fejes gázégő+1 akna 

villany sütő / kaptunk. Ez a beruházás nagyban megkönnyítette a munkát, egyben 

gazdaságosabbá tette az étkeztetést. Ismét lehetőségünk lett a házi sütemények 

készítésére. 

 

A 2012/2013-as  tanévben óvodánkban  a következő személyi változások történtek. 

Egresits Mártonné 2012 szeptemberében felmondta közalkalmazotti jogviszonyát, 

helyére 2012. október 1-től Fekete Ferencnét alkalmaztuk 4 órában, majd 2013. 

február 1-től napi 8 órában.  



Intézményünk vezető helyettesi státusszal is bővült, amit Rujavecné Jókuthy Zita 

óvónő lát el. 

 

A tanév a magas létszám ellenére zökkenőmentesen telt el. Az óvónők a dajkák 

segítségével, /ők szinte egész délelőtt bent tartózkodnak a csoportokban/  

megvalósították az éves tervünkben kitűzött céljainkat. 

Sok közös programot szerveztünk a szülőkkel közösen (Márton nap, Szent György 

nap, kirándulás, anyák napja, évzáró, farsang, szülői értekezletek). 

Minden rendezvényünkön nagy volt részükről az érdeklődés, aktivitás.  

A tavasszal rendezett pedagógiai előadáson is szép számmal jelentek meg nemcsak 

óvodás, iskolás szülők is. 

A szülői szervezet tagjai minden programunkat támogatta, lelkesek kezdeményezők 

voltak. 

 

Az év folyamán elkészítettük az új Házirendünket, Szervezeti és Működési 

Szabályzatunkat. Jelenleg a Nevelési Programunk módosításának befejezésén 

munkálkodunk. 

 

2013-ban az SNI-s gyermekek ellátásban történt változás.  

Óvodánkban  a Tóth Antal Nevelési Oktatási és Módszertani Központ pedagógusai 

vették át gyermekeink fejlesztését. 

A logopédiai ellátást gyermekeink részére, a kötelező nyelv- és beszédfejlettségi 

vizsgálatot továbbra is az Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ biztosítja 

számunkra.  

Tőlük ebben az évben lehetőséget kaptunk a 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 

31. között született gyermekek  tanulási képességeik és szociális képességeik ingyenes 

vizsgálatára. Ezeket a vizsgálatokat a szülők kérhetik, nem kötelező.  

Reméljük, hogy sokan élnek majd a lehetőséggel, mi nagyon szeretnénk.  

A szűrővizsgálatok helyszíne az óvoda lenne. 

 

A nyári szünetben karbantartási munkálatok zajlottak. A főző és tálalókonyhák, 

folyosónk falainak meszelése, utóbbi egy részének burkolása.  

Csoportszobákban, mellékhelyiségekben kisebb javítások. A dajkák és konyhai 

dolgozók alapos takarítást, fertőtlenítést végeztek az óvoda egész épületében és az 

iskolai tálalókonyhán. 

Udvari játékokat festettünk le, ősszel még az utcai kerítés mázolását tervezzük. 

 

Pályázatot nyújtottunk be a konyhai bútorzat cseréjére, de sajnos erre a célra nem 

kaptunk anyagi támogatást, viszont lehetőséget arra, hogy játékeszközre ismételjük 

meg pályázati igényünket.  

Október végéig újabb pályázatot fogunk beadni, udvari játék fejlesztésre. 

 

A 2013/2014-es évre a mai napig 29 gyermeket vettünk előjegyzésbe. Őket 

szeptembertől várjuk folyamatosan. 

Előreláthatólag tanév végéig a csoportok létszáma a következőképpen alakul majd: 

 



Kiscsoport:  31 fő 

Középső csoport:  24 fő 

Nagycsoport:  21 fő 

 

Az idei évben is a már hagyományossá vált programjainkat szeretnénk minél jobban 

megvalósítani.  

A szülőkkel közös gyermeknapi kirándulásunkat Szombathelyre a Kalandvárosba 

tervezzük.  

A Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal még szorosabb együttműködésre készülünk.  

Tőlük idén előadót is szeretnénk hívni aki foglalkozást tartana gyermekeinknek. Ennek 

szervezése már folyamatban van. 

Ha anyagi lehetőségünk lesz rá pedagógiai jellegű előadást mindenképpen szeretnénk 

szervezni a szülőknek, dolgozóknak ebben a tanévben is. 

 

Továbbra is törekszünk arra, hogy mind a gyermekek, mind a szülők és a fenntartó  

elégedettek legyenek az óvoda munkájával. 

 

 

 

    

 

 

Kérem a Képviselő Testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek ! 

 

 

Nagycenk, 2013-08-29 

                               

 

                                             Tisztelettel:    Nemes Viktória   óvodavezető 
 

 

 


