
A Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda negyedéves beszámolója

„ Ha összejövünk, az a kezdet,
Ha együtt maradunk, az már haladás,

Ha együtt dolgozunk az a siker!
(Henry Ford)

A Füzesgyarrnati „Lurkófalva” Óvodában a nyári hónapokban csökkentett létszámmal

dolgoztunk, mivel több szülő nem igényelte az óvodai ellátást. Három csoporttal működtünk

39és-59 fő közötti gyermeklétszámmal. Igyekeztünk a nyári hónapokban is biztosítani a

megfelelő nyugodt légkört, a j átékhoz szükséges feltételek megteremtését. (árnyékos

homokozó, hűsítő vízpárologtató, légkondicionált csoport szobák).

Augusztusi hónapban óvodánk két hetet zárva tartott, a nagytakarítás, és a tisztasági meszelés

miatt. A Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft segítségével a folyosók, mosdók,

öltözők, fej lesztő szoba, konyha tisztasági meszelése megtörtént. Elkészült a raktárhoz vezető

járda térburkolata is. Az ovi-foci pályát sikerült befüvesíteni, focikaput s hozzá a hálót a LA

RETE HUNGARIA kft biztosította.

Csoportonként szakmai eszközöket: játékokat, a tevékenységi területek témáinak

megvalósításához szükséges anyagokat vásároltunk.

A 2014-2015-ös nevelési évet jól felkészülten, tiszta, ápolt környezetben kezdtük.

Felkészültünk az Új gyermekek fogadására a beszoktatás szép, és izgalmas feladatára.

A nevelési évet 133 gyermekkel kezdtük meg, az óvodapedagógusok létszáma l3fő

óvodavezetővel együtt. Mivel az elmúlt nevelési évben három óvodapedagógus is nyugdíjba

vonult, így biztosítottuk az óvodapedagógusi utánpótlást egy gyakornokkal. A közvetlen

óvodai munkát segítők létszáma 10 fő.

Az intézményüiakben dolgozó óvónők, gondozónők, dajkák és a kisegítő munkát végzők

tudatosan, szakszerűen és magas színvonalon látják cl munkájukat. Munkavégzésükre a

gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a teniii akarás a jellemző.

Ezért munkaidejükön túl (minden ellenszolgáltatás nélkül) sokat áldoznak szabadidejükből is,

hogy a gyermekek személyiségfejlesztése minél teljesebb legyen (mozi, színházlátogatások,

kirándulások, közös programok szervezése szülőkkel, gyerekekkel stb., vagy csak éppen

azért, mert a csoport tervezett feladatai ezt megkívánják).

Az aktív dolgozók mellett, közfoglalkoztatott dolgozók is részt vesznek a feladatok

ellátásában.



A mindennapi munkánk során igyekszünk a gyermekek harmonikus személyiség fejlesztését

elősegíteni, az iskolai életmódra felkészíteni.

A beszédhibás, és SNI-s gyermekekkel, heti négy alkalommal logopédus foglalkozik.

Az óvodai nevelési időn kívül a délutáni órákban a gyermekek számára biztosítunk.

- ovi-focit (iskolai testnevelő segítségével)

- hittant a református és katolikus egyház

szervezésével

- ovitornát és kézműves tevékenységet a tehetséges

gyermekek számára-óvodapedagógusok segítségével.

Megköszönöm a Képviselő Testületnek a bizalmat, fejlesztő elképzeléseink, nevelő munkánk,

kéréseink támogatását.

Köszönöm a Polgármesteri Hivatal azon dolgozóinak, akik munkájukkal hozzájárultak napi

feladataink zavartalan ellátásához.

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását!

Füzesgyarmat 2014. november 18.
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