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Bevezetés
Intézményi adatok:
Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány
Székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út 18.
Adószám: 18649910-1-06
Intézmény neve: Kölyöksziget Óvoda
OM azonosító: 029 503
Szolgáltatás típusa: óvodai ellátás
Cím: 6725 Szeged, Szabadkai út 18.
Elérhetőségek:
Telefon: 06 62 421 477
E-mail: kolyokszigetovoda@gmail.com
Honlap: www.kolyokszigetovi.hu
Alapítvány képviselője: Szabóné André Piroska
Óvodavezető: Csontosné Kruzslicz Ildikó
Az intézmény tevékenységi köre:
Alapfeladat (TEÁOR) és államháztartási szakfeladatrend szerint:
8510 iskola előkészítő oktatás
851011 óvodai nevelés,ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
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Jogi szabályozás:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
229/2012. (VIII. 28. ) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
32/2012 (X. 08. EMMI rendelet) a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

Helyzetelemzés:
Óvodánk a Pick Gyermeknevelési Alapítvány fenntartása alatt látja el feladatait. Az
intézményünk 3 csoportos óvodaként működik, a maximálisan felvehető gyermekek száma:
75 fő.
A gyermekeket 2,5 éves kortól fogadjuk 7 éves korig.
Csoportok: 2017.10.01 állapot szerint
Bagoly csoport: 24 fő
Manó csoport: 14 fő
Maci csoport: 22 fő (2 gyerek SNI) januártól veszik igénybe az óvodai ellátást + 3 fő
Minden csoportba 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka látja el a mindennapi nevelési-oktatási
feladatokat. 1 fő pedagógiai asszisztens segíti a kiscsoportosok munkáját.
Az épületen belül bölcsőde is üzemel szakmailag önálló egységként.
A működésünk során fontos figyelmet fordítunk a családias hangulat kialakítására, a törvényi
előírásokat betartva próbálunk a szülők igényeinek is megfelelni.
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Az óvoda nevelési célját a Kölyöksziget Óvoda helyi nevelési programja alapján a
következőképpen fogalmaztuk meg: cél a 3-6-7 éves gyermeki személyiség sokoldalú,
harmonikus fejlesztése, kibontakozásának segítése, a sikeres iskolai beilleszkedéshez
szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása, egyéni képességfejlesztés az eltérő
fejlődési ütem figyelembe vételével.

Személyi feltételek (2017. év)
Felsőfokú
óvodapedagógusok száma

főállású 7 fő
2 fő

(ebből szakvizsgázott)
Főállású szakképzett dajkák száma
Pedagógiai asszisztens
Vállalkozóként
foglalkoztatott
fejlesztő munkát végző logopédus
Vállalkozóként
foglalkoztatott
védőnő
Vállalkozóként
foglalkoztatott
gyógypedagógus
Vállalkozóként
foglalkoztatott
gyermekorvos

3 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Tárgyi feltételek:
 Tárgyi eszközállományunkat sikerült az éves fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően
újítani
 Karbantartás, felújítás a nyári leállás ideje alatt történtek meg a szükséges munkálatok.
- Külső hőszigetelés, homlokzatfestés
- Mosó konyha járólap csere
- Bejárat előtti járólap csere
- Nagy csoportos mosdó festés
- Irodai részleg teljes felújítása

Továbbképzések:
A 2017. évben Szász Erzsébet pedagógus sikeres minősítő vizsgát tett, melynek eredménye,
hogy 2018. január 1-től pedagógus I. besorolásba került.
A pedagógiai asszisztens Mészáros Melinda Erika belső minősítésen esett át, melyet kiváló
minősítéssel zárt. Ennek zárásaként január 1-től Ő is pedagógus I. kategóriába került.
Pördi Ildikó 30 órás drámapedagógiai továbbképzésen vett részt, így a pedagógusokra
vonatkozó 7 évenkénti továbbképzéshez szükséges 120 kreditpontot megszerezte.
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Több kollégánk vesz rész olyan továbbképzéseken, amelyek 2018. évben záródnak.

Ellenőrzések
2017. július 20-án a Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott intézményünknél. Az ellenőrzés
sikeresen zárult, semmiféle törvénytelenséget nem tártak fel.
A belső ellenőrzések folyamatosan megtörténtek. Szakmai ellenőrzés az óvodavezetői
munkatervben meghatározott ellenőrzési terv alapján.
A HACCP rendszer működtetésének ellenőrzése az előírásoknak megfelelően megtörtént.
Programok
Január 17. (kedd)
előadásában

Mesevár – színes kínai árnyjáték Truffaldinó Bábszínház

Február 2. (csütörtök)

Medve-lesen a Vadasparkban

Február 10. (péntek)

Farsang- Csiga-Duó koncert

Február 24. (péntek)

Nagyszínház: Parázsfuvolácska- mese-dal-játék (VACKOR)

Március 17. (péntek)
előadásában

Forró vizet a kopaszra bábjáték Truffaldinó Bábszínház

Április első hete

Nyílt nap a leendő kiscsoportosok részére

Április második hete

Húsvétozás

Április 27. (csütörtök)
előadásában

Aladdin – zenés bábjáték Truffaldinó Bábszínház

Május első hete

Anyák napi műsorok

Május 31. (szerda)

Gyereknap

Június 1. (csütörtök)

15.30 Bagoly csoport évzáró
16.00 Manó csoport évzáró

Június 2. (péntek)

16.00 Vackor csoport évzáró-ballagás

Augusztus 28-31.

Beszoktatás a Maci csoportba

Október 2. (hétfő)

Truffaldino Bábszínház Zenés Parádé show műsor

Október 4. (szerda)

Fényképezés

Október 6. (péntek)

„TÖK JÓ NAP”, CSIGA-DUÓ KONCERT
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Október 19. (csütörtök)

Teddy Maci kórház az óvodában

November 16. (csütörtök)

Bűvész előadás

December 7. (csütörtök)

Truffaldinó Bábszínház Várjuk a Mikulást

December 13. 15.00

Karácsony – Bagoly csoport

December 14. 15.00

Karácsony – Maci csoport

December 15. 15.00

Karácsony – Manó csoport

Beiratkozás:
2017. április 24-25-én tartottuk az óvodai beiratkozást, melyet a honlapunkon is közzé
tettünk. Nagyon sok beiratkozó szülő jött hozzánk, melynek előzménye volt, hogy márciusáprilis hónapban több bölcsődei szülői értekezleten vettünk rész, ahol megismerhették
óvodánkat.
Rendezvények az óvodában:
Őszi „Tök Jó” nap keretében a családokkal együtt kézműves foglalkozásokat szerveztünk, a
rendezvény zárásaként a Csiga Duó adott fergeteges koncertet.
A szülőknek nyílt napokat tartottunk, ahol megnézhették az egész napi munkát, gyermekük
közösségben elfoglalt helyét.
Mikulás: A Truffaldinó Bábszínház szervezésében Mikulás jött az óvodába és előadás után
ajándékot osztott.
A csoportonkénti karácsonyi ünnepélyen a gyerekek a Szülőkkel együtt ünnepelhettek és
játszhattak..
A farsangi hangulatot Csiga Duó műsor valamint a csoportonként megrendezett farsangi
mulatság biztosította.
Sportnapot tartottunk az óvodában ahol a gyerekek az egész évben tanultakat.
A sportnap keretébe egészségnapot is tartottunk, a védőnő és több védőnőhallgató
segítségével a fogmosás és a kézmosás fontosságát mutatták meg az óvodásoknak.
A sportnapot a Turffaldinó Bábszínház előadása zárta.
A nemzeti ünnepeink közül: március 15-ét a csoportonként életkori sajátosságoknak
megfelelően emlékeztünk a szabadságharca.
A húsvétra játszódélutánok keretében a szülőkkel együtt készülődtünk.
A gyermekek név- és születésnapjának megünneplése csoportonként történt.
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A gyermeknapon ugráló várral, vattacukorral valamint csoportonként kis ajándékokkal
ünnepeltünk.
Az édesanyákat a csoportok egyénileg köszöntötték.
Az évzáró műsorokon pedig minden csoport számot adott az év során elsajátított versekről,
énekekről.
A nagycsoportosok búcsúzása:
2017. évben 9 gyermek ballagott óvodánkból
Élelmezés:
Az intézményünkbe az Euresten keresztül biztosítjuk a napi háromszori étkezést. 2017. évben
több diétás gyerekünk (tej, tej-tojás, glutén, olajosmagvak) volt.
Diétás étkezést, csak szakorvosi igazolás ellenében tudunk biztosítani!

Papírgyűjtés:
A Csongrád Megyei Környezetgazdálkodási Kht. 2017-ben két alkalommal (ősszel és
tavasszal) papírgyűjtési akciót szervezett az óvodáknak is. Mindkét alkalommal részt vettünk
a gyűjtésen.

Kiemelt feladataink:
A gyermekek egészséges életmódra nevelése, környezet megismerésére, környezetvédelemre
nevelés, mozgás, mozgás-kotta program, a sporttevékenységek ( görkorcsolya, jégkorcsolya,
foci) nyelvoktatás minden csoportban
Sporttevékenységek:
 Úszás: az őszi és tavaszi, a szülők által finanszírozott úszásoktatáson (10 alkalmas), 16
gyermek a középső és nagycsoportból a NÉMO úszóiskola által szervezett tanfolyamokon
vett részt.
 Görkorcsolya: a középső- és nagycsoportból 15 gyermek részére heti egy alkalommal
görkorcsolyaedzéseket tartott a Tornádó Team egyik oktatója.
 Jégkorcsolya oktatás november 1- től március 31 - ig tartott.
 Foci: a középső és nagycsoportosok részére a foci edzés heti rendszerességgel történik. A
középső és a nagycsoportból 10 fő vett részt.
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A szülők jégkorcsolya- illetve görkorcsolya nyílt napokon nézhették meg gyermeküket.
Hitoktatás: hetente egy alkalommal hitoktató tart játékos hittan foglalkozást az erre igényt
tartó szülők gyermekeinek.

