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138/2022. (IX.28.) számú előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 28-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Csodabogár Óvoda, Bölcsőde 2021/2022. nevelési 
évről és az önkormányzattal kötött ellátási szerződések 
teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására  

Előterjesztő: dr. Göbl Richárd polgármester

Készítette: Villám Zsuzsanna intézményvezető (előterjesztés)

Rummel Erika intézményvezető (beszámoló)

Egyeztetve: dr. Deák Ferenc jegyző           

Dr. Sergyánné Kis Bernadett titkársági és köznevelési referens

Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző

Tárgyalja:  Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Előterjesztés
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E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Javaslat  a  Csodabogár  Óvoda,  Bölcsőde  2021/2022.  nevelési  évről  és  az

önkormányzattal  kötött  ellátási  szerződések  teljesítéséről  szóló  beszámolójának

elfogadására  

Tisztelt Képviselő-testület!

A  „Csodabogár”  Közoktatási  Alapítvány  fenntartásában  működő  „Csodabogár”  Óvoda

Bölcsőde (2011 Budakalász, Szentendrei út 7.) az Önkormányzattal kötött 1/472-5/2020 és

1/472/8/2020  ikt.számú   „Ellátási  szerződés”-ek  alapján  vállalta  11  bölcsődei  (181/2021.

(IX.29.)sz. Kt. határozat módosította 2021. szeptember 01. napjától 15 főre) 

és 25 óvodai férőhely biztosítását a helyi lakosú gyermekek napközbeni ellátása és nevelése

érdekében.

Az intézményvezető – tekintettel az elmúlt években, hónapokban történt működési kiadások,

szolgáltatási díjak, bérköltségek, étkeztetés költségeinek emelkedésére – és a gyermekek

mindenekelőtt álló érdekeit figyelembe véve – kezdeményezte a térítési díjak összegének

emelését. 

Az Önkormányzat mérlegelve és méltányolva a jelen gazdasági helyzetet és nehézségeket,

2022.  július  1.  napjától  a  107/2022.(VI.29.)  sz.  Kt.  határozattal  a  bölcsődei  napközbeni

ellátásáért  fizetendő  térítési  díjat  45.000  Ft/fő/hó  összegre  emelte.  Továbbá  az  óvodai

nevelésért, napközbeni ellátásért fizetendő térítési díjat a 108/2022.(VI.29.) sz. Kt. határozat

alapján 28.500 Ft/fő/hó összegben határozta meg.

A „Csodabogár”  Óvoda és  Bölcsőde  vezetője  – Rummel  Erika  –  a  szerződésben  vállalt

kötelezettségének  eleget  téve  az  előterjesztés  mellékletét  képező  dokumentum  alapján

(1.sz.melléklet) tájékoztatja Önöket a bölcsőde és óvoda 2021/2022. évi működéséről,  az

intézmény  személyi  és  tárgyi  feltételeiről,  az  önkormányzat  által  támogatott  óvodai  és

bölcsődei  férőhelyek igénybevételéről, kihasználtságáról.

Tájékoztatom Önöket, hogy az Alapítvánnyal kötött szerződés és az intézményvezető által

évközben benyújtott időközi beszámolók, jelenléti igazolások alapján a 2021-2022. nevelési

évben  az  Önkormányzat  az  alábbi  térítési  díjak,  összegek  folyósításokról  intézkedett  a

„Csodabogár” Óvoda és Bölcsőde számára:

BÖLCSŐDE támogatott létszám finanszírozás  …
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1/472-5/2020

ikt.számú

szerződés alapján

fő*37.500 Ft/fő/hó

2021. 09 - 12. hó 12 gyermek 1.800.000 Ft

2022. 01. hó 12 gyermek 450.000 Ft

2022. 02 - 06.  hó 13 gyermek 2.437.500 Ft

Összesen:  4.687.500 Ft

ÓVODA

1/472-8/2020

ikt.számú

szerződés alapján

támogatott létszám finanszírozás  …

fő*23.750 Ft/fő/hó

2021. 09 – 12. hó 17 gyermek 1.615.000 Ft

2022. 01 – 06. hó 17 gyermek 2.422.500 Ft

Összesen:    4.037.500 Ft

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  határozati

javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Budakalász  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  „Csodabogár”  Közoktatási

Alapítvány által fenntartott „Csodabogár” Óvoda és Bölcsőde (2011 Budakalász, Szentendrei

út  7.)  2021/2022.  nevelési  évről  szóló  szakmai,  és az önkormányzat  által  kötött  „Ellátási

szerződés” alapján támogatott óvodai és bölcsődei férőhelyek igénybevételéről, ellátásáról

és finanszírozásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budakalász, 2022. szeptember 13.
dr. Göbl Richárd
   polgármester
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Feladó: Rummel Erika 

intézményvezetó 
Csodabogár Övoda Bölcsóde 
2011 Budakalász, Szentendrei út 7. 

Tárgy: Csodabogár Óvoda BölcsQde 
2021 

-2022. évi beszámolója 

Budakalász Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete 
dr. Göbl Richárd Polgármester Úr részére 
2011 Budakalász, Petófi tér 1. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselö-testület! 

A Csodabogár Közoktatási Alapítvány fenntartásában müködQ Csodabogár Ovoda Bölcsöde 

vállalta 15 bölcsödei és 25 óvodai féröhely biztosítását a helyi lakosú gyermekek napközbeni 

ellátása és nevelése érdekében, az Önkormányzattal kötött 1/472-5/2020 és 1/472/8/2020 

ikt.számú ,Ellátási szerzõdés"-ek alapján. 

A szerzödésben vállalt kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatom Önöket a bölesQde és 

óvoda 2021/2022. nevelési évi müködéséról. 

CSODABOGÁR ÓVODA, BÖLCSÖDE 

2021/2022. évi BESZÁMOLÓJA 

L Intézmény körnvezete 
Az intézményünket folyamatosan minden éveben igyekszünk minél szebbé tenni, fejleszteni. 

Tavasszal az utcai front részen kicseréltettük a szigetelést, mert a régi nem volt megfelelQ. 

2011 Budakalász, Szentendrei út 7. rumm.era@gmail.com 
06 30 228 7833 www.csupacsodahaz.hu 
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Ennek köszönhetöen ez épület teljesen le van szigetelve, és igy végre elkezdódhetett a külsó 

vakolás és színezés is. A sok éve betervezett munkálat végre megvalósult igy csodálatos tört 

fehér vakolat került az épületre. Az idei évben is nagyon sok energiát fordítottunk az udvarunk 

fejlesztésére is. Felújitottuk udvari játékaink nagy részét és két új mászókat is vásároltunk. Kora 

tavasztól késö öszig az idöjárás függvényében, folyamatosan kint tartózkodunk az udvaron így 

nagyon fontos számunkra, hogy udvarunk minél szebb és változatos játékokkal felszerelt 

legyen. Hagyományinknak megfelelöen már kora tavasszal elkezdtük a növények elültetését a 

kertben a gyerekekkel közösen. Idén sikerült még több növényt elültetnünk, mint tavalyi évben, 

majdnem 450 cserepes növény dísziti udvarunkat, reméljük sikerül hatékonyan gondoznunk is 

óket. A felelóségteljes állattartás jegyében intézményünkben cica, nyuszi, teknQs, afrikai csiga, 

Szakállas agáma is jelen van. Nagy szeretettel és örömmel vesznek részt már a bölcsis gyerckck 

is az állatok ellátásában, gondozásában. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a mi gyerckeink 

számára az állatok, növények valóban fontos szereplöi az életüknek és megtanulták, szeretni, 

gondozni, védeni is öket. Az idei év is tartogatott rendkivüli eseményeket számunkra, ez is egy 

nehéz idószak volt, de az elózó évhez képest már sokkal tapaszaltabban tudtuk megoldaníi a 

pandémia által bekövetkezett nehézségeket, zökkenómentesebben teltek a mindennapok. 

L Infrastrukturális változások 
Számunkra nagyon fontos hogy minél hatékonyabban tudjunk müködni, ennek függvénye az 

épületünk állapotának folyamatos karbantartása, üjitása is. A homlokzati oldal évekkel ezelóti 

szigetelése sajnos cserére szorult, mert a szigetelés alatt rés keletkezett emiatt vizesedett a fal. 

Ennek következtében az épület teljes egészében végre leszigetelésre keriült. igy az úýra szigetelt 

rész is levakolásra került m�ajd a sokévi várakozás után intézményünk épülete végre tört fehér 

szinúi nemes vakolatot kapott. Sajnos a tetó folyamatos beázása még mindig gond, hiába 

végeztettünk kisebb nagyobb javitásokat idén is, sajnos ez most sem hozot kedvezó megoldást. 

Augusztusban a belsó tiszasági festést követõen, nyári viharok során ismét három helyen is 

beázott az épület A külsQ bejövó villamos vezetékek állapota katasztrofälis, évek óta cserére 

Szoru. A bejóvö három fázisból jelenleg egyre van minden ráterhelve, mert teljesen leégett a 

másik két bejövó fázis vezeték. Az idei évre még a régi, használhatatlan ablakok és bejárati 

201 Budakalász, Szentendrei út 7 rumm.era a gmail.com 
06 30 228 7833 www.csupacsodahaz.hu 
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aytok eseréje be van tervezve, mert a jelenlegi gáz- és áram árak jelentós növekedése miatt ezek 

cseréje elengedhetetlen az állapotuk miatt. 

II. Gyermek- és csoportlétszámok alakulása 

Az intézmény gyermekközösségének a profilja a 2021-22-es nevelési évben a következQ: 

ÓvODA Korcsoport Gyermeklétszám 
csoport neve 

év elején év végén 

SNI SNI 

BTMN BTMN 

Méhecske csoport kiscsoport-kis középsQ | 13 fö 13 fö 

Süni csoport középsö- nagycsoport 17 fö 6 fo 17 fo fö 

Összesen: 30 f 30 f 

Osszesen támogatott 18 fo 3 fo 18 fo 3 fo 

BÖLCSÓDE Korcsoport Gyermeklétszám 
Csoport neve 

év elején év végén 

Támo- Támo-

gatott gatott 

Bogyó csoport 12 fö 8 fö 13 fo 8 fo 

2011 Budakalász, Szentendrei út 7. rumm.era@ gmail.com 

06 30 228 7833 www.csupacsodahaz.hu 
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Babóca csoport Vegyes 12 fo 4 fo 13 5 fo 

Összesen: 24 f 12 fo 26 fo 13 fö 

Az idei tanévben, az óvodában 30 kisgyerekkel kezdtük, a homogén illetve vegyes 

életkorú csoportjainkat. (2 esoport) 

A bölesódében 24 fö gyermek kezdte meg a tanévet szintén 2 csoportban. 

ÓVODA 
Az 17 fQs Süni esoportból a tanköteles gyermekek száma: 12fö, - iskolába megy: 9 fö 

A tanköteles gyermekek iskolakezdésének jogszabályi változása miatt, 3 tanköteles gyermeknél 

kérte a szülQ az iskola�rettségi vizsgálatot, igy 3 gyermek a következó tanévet újra a Süni 

csoportban kezdi majd meg. 

Ovodánk személyi állománya: 4 óvodapedagógus; I pedagógiai asszisztens; 1 dajka 

Az idei évben is folyamatos személyi gondokkal küzdöttünk. A tanévet sikerült úgy 

megküzdenünk, hogy mind a két csoportunkban 1 fö óvodapedagógus és 1 fö 

pedagógiaiasszisztens és 1 fö kisgyermeknevelQ dolgozott illetve a2 csoportra 1 fö dajka. 

Sajnos az év végére egyik kollegánk lebetegedett a másik pedig veszélyeztetett terhessége miatt 

betegállományba kényszerült. lgy még nehezebb feladat hárult r 

Azóta is folyamatosan hirdetünk, keressük a megfeleló szakembereket, több-kevesebb sikerrel. 

rumm.era@gmail.com 2011 Budakalász. Szentendrei út 7. 

06 30 228 7833 www.csupacsodahaz.hu 
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Fejlesztés 

Ebben a tanévben mind a logopédus, mind a fejlesztöpedagógus kollegánk év közben clment, 

betegség illetve terhesség miat. Év közben nem sikerült a helyettesitésüket megoldani. 

Alapozóterapeuta kollegánk heti 2 alkalommal fejlesztette az érintett gyerekeket. 

Az év eleji és év végi Difer és iskolai érettségi felméréseinket külsós szakemberek segitségével 

oldottuk meg. 

A csoportunkban 5 fö volt, aki BTMN-s, 1 fö SNI-s, közülük 4 fö járt heti rendszerességgel a 

szakszolgálathoz egyéb fejlesztésre, alapozó terápiára 4-en hetente 2 alkalommal. 

Pedagógiai programunk fö célkitüzése továbbra is a mindennapos MOZGÁS, SPORT 

tevékenységek megszerettetése, a környezettudatosságra, egészséges életmódra nevelés, hiszen 

tudjuk, hogy ezek a dolgok összekapcsolódnak és életünk elengedtethetetlen .feltételei". Evek 

óta igyekszünk a gyerekeinket a körmyezetünk védelmére, felelösségteljes állattartásra 

megtanítani az intézményünkben velünk élö állatok segitségével és persze a helyes 

példamutatással, pozitiv élmények megélésével. Büszkén mondhatom, hogy a cicáink 

nyusziaink, teknósünk, afrikai csigánk, szakállas agámánk teljes részesei a mindennapjainknak. 

Nagyon fontos célunknak tekintjük a gyermekek diferenciált személyiségfejlesztést, az 

egyéniség kibontakoztatását ezt segitjük nevelésünk minden területén. A megfogalmazott cél-

és feladatrendszert tartjuk szem elót, mely megadja a nevelés fö irányvonalát. A 

programunkban megfogalmazott alapelveknek érvényesülnitk kell a napi munkában. 

Fontosnak tartjuk a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkör kialakitását, 

amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint differenciáltan neveljük, és fejlesztjük. A 

gyermek alapvetö tevékenységére építünk a mozgásra-, játékra és komplex módon kapcsoljuk 

hozzá a különbözö tevékenységeket. 

A nevelési gyakorlatunkban az érzelmi és erkölcsi nevelés is, komoly hangsúlyt kap, mert ez 

alapozza meg a személyiség szocializációját. A megalapozott szokásrend kialakitásával -

2011 Budakalász. Szentendrei út 7. rumm.era a' gmait.com 
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amely értékrendhez vezet olyan biztonságot kívánunk nyújtani a gyerekeknek, amely 

támpontot ad a mindennapokban, s amely értelmes célokkal tölti meg azokat. Valljuk, hogy a 

játék a gyermek számára a legföbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének 

szintere, a tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. 

Az elmúlt két év során a Covid 19 vínushelyzet által okozott nehézségek miatt igyekszünk még 

több energiát forditani a szülökkel való kapcsolattartásra, hiszen tudjuk, hogy nagyon fontos, 

gyermeknevelésben ideális, ha hatásukat együttesen, egymást erósítve fejtik ki. Ezért fontos az 

információcsere, kérés, egymás tisztelete, mindenkit egyéni bánásmód illet meg. Fontos, hogy 

a család és az óvoda együttesen, segitsék a gyermeket abban, hogy megtalálja megfelelQ helyét 

az óvodában. Vannak gyermekek, akiknek könnyebb a szabályok betartása, vannak gyermekek, 

akiknek többször kell ismételni a szabályokat, szokásokat. Minden gyerekhez van egy kulcs, 

azt kell megtalálni. Néha nehezebb néha könnyebb, de ez igy van jól. 

Nevelési feladataink során nagy hangsúlyt fektetünk a gyermckek önállóságának elösegitésére, 

szokások, szabályok kialakítására és betartására, szem elött tartva, hogy mindezt esak akkor 

érhetjük el, ha szeretetteljes, barátságos, otthonos légkört teremtünk ezzel fokozva a gyermek 

érzelmi biztonságérzetét. Magán intézmény lévén elsödleges céljaink között szerepel, hogy 

harmonikus kapcsolatot alakitsunk ki a szülökkel is, mert ez elengedhetetlen feltétele a 

hatékony közös együttmüködésnek. 

Megvalósult programjaink: 

Öszi kirándulás: Medvepark Versegyháza 

Köhegy major 

Margitsziget 
Kirándulás Pilisben 

Márton nap 

Adventi készülQdés 

Karácsonyi ünnepség 

Farsang 

2011 Budakalász, Szentendrei út 7. M rumm.era@ gmail.com 
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Anyák napja 
Apák napja 
Családi nap 
Evzáró - ballagás 

Bogaras bemutatók havi rendszereséggel 

Allatok világnapja 
A vizes élöhelyek világnapja 

Viz világnapja (Esztergom kirándulás) 

Föld napja 
.Madarak és Fák napja 

Sarkad udvar- hagyományaink nyomában 

Kömyezetvédelmi világnap 
Egészség hét 
.Kirándulás -Nötincs 

Kirándulás - Szigethalom Vadaspark 

Továbbképzések: Gordon tanfolyamon vett részt egy kollega 

Minósités: Sikeresen minösült egy kollegánk Ped..-Ped.ll.be 

EllenQrzések: Folyamatosan törekedtünk pedagógiai munkánk, tervezömunkánk minél 

magasabb szintre emelésére, módszertani tudásunk megosztására, a differenciálás, 

felzárkóztatás és a feladatok eredményes megvalósítására. Ebben a nevelési évben többet 

foglalkoztunk írásos dokumentumaink, tervezó munkánk megújitásával. A kiülönbözö irásos 

dokumentációk pontos vezetésére igyekeztünk nagyobb hangsúlyt fektetni. 

ANTSZ ellenörzés során az udvari FA játékaink tanúsitványainak megújitását rendelték el. 

Tanfelügyeleti ellenQrzés idöpontja módosításra keriült. 

2011 Budakalász. Szentendrei út 7. 
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Beszámoló a covID-19 járvánnyal kapesolatos feladatokról, tapasztalato król 

A COVID19 vírushelyzet már az elözö tanévek során a mindennapi életünk része lett. Egyre 

jobban megtanultunk ezzel a ténnyel tervezni, létezni. Nagyon sok plusz tervezési feladatot 

jelentett ugyan, de az idei évben már szinte zökkenömentesen vettük az idónként felemerüló 

akadályokat. A járványügyi elöírásokat vettük mindig figyelembe így a szülök nem jöhettek be 

az épületbe hosszú ideig. 

Az ezzel járó plusz feladatokat rendszeresen átbeszéltük, hogy minél gördülékenyebben tudjuk 

megoldani a gyerekek átvételét -kiadását. 

Továbbra is rendszeres ózonos fertötlenítést is használtunk a gyerekek biztonsága érdekében. 

Az elözö évek tapasztalatai ismervén, a pedagógus közvetlenül segítók többlet munkáját 

átbeszéltük a tanév megkezdésekor, hisz napjában többször is kellett fertótleníteniük az óvoda 

ajtóit, padlóját, egyéb felületeit is, ami jelentQs többletmunkát eredményezett. 

Méhecske csoport (kisesoport) éves beszámolóia 

A szeptembert 13 kiscsoportos gyermekkel kezdtük, akik szinte valamennyien a bölcsinkbQl 

érkeztek. Ez egy speciális helyzetet jelentett, hiszen senkit nem kellett ,beszoktatni", mert 

ismertek minket, így zökkenömentes volt az évkezdés. Igyekeztünk persze arra figyelni, hogy 

teljes mértékben figyelembe vegyük a gyerekek egyéni sajátosságait, más-más utakon 

alakítottuk ki a bizalmi kapcsolatot velük. 

Az új szokás és szabályrendszer kialakítását, a nevelési terv megvalósítását folyamatosan az 

elsö perctól fogva, de természetesen ezt is a gyermekek tempójának és sajátosságainak 

figyelembevételével tudtuk sikeresen elsajátitani. Kiemelt területek a gondozási feladatok 

(részünkröl),. az önellátás, munka jellegü tevékenységek (önkiszolgálás, öltözködés, 

természetesen segitséggel), az érzelmi nevelés és szociális kompetenciák fejlesztése, a 

csoportközösség kialakítása. 
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Mivel egy idó után szülök sem jöhettek be az épületbe, a kapuban törnént a gyemekek átvétele 

és kiadása, igy könnyebben ment a reggeli leválás és nagyon hamar tanultak meg önálióan 

öltözködni, az önellátási tevékenységek során az életkori szinthez képest elvárhatónál jobban 

teljesitenck. Folyamatosan, a gyermekeket figyelve szoktattuk öket az önálló mosdóhasználatra 

(természetesen segitséggel), szalvéta és zsebkendQ használatra, az öncllátó teritésre étkezések 

során. Az étkezésben cleinte sok segitséget igényeltek, de mára kevés kisgyermek van már csak. 

akinek olykor többet kell segíiteni ebédelés során. 

A szokásokat, szabályokat hamar megtanulták, tevékenységek során lelkesek, motiválhatóak. 

figyelmesek, mindenben szeretnek részt venni. Szabadjátékukra jellemza, hogy igen komplex 

módon tudnak játszani együtt is. Igen jó csoportközösség alakult ki, a gyermekek szeretetel. 

bizalommal fordulnak egymás- és a felnöttek felé is. Számos mély, baráti kapcsolat is kialakult 

már, ami ennek az életkornak még nem jellemzöje. 

A sport tevékenységeket viszonylag rövid idQ alatt megszerették a néhány gyereknél tapasztalt 

kezdeti szorongás szépen lassan megszünt. Egyre ügyesebbek a foglalkozásokon. 

Az idei évben bevezetett angol nyelvi foglalkozások is népszerüek voltak a gyerekek körében. 

Ugyesen alkalmazkodtak az idegen nyelvi közeghez, az angolos kollega csak angolul beszél-

és egy idó után Ök is angolul próbáltak kommunikálni. 

A sziülökkel való kapcsolattartás a mindennapi kontaktus hiánya miatt nehezitet, ennek formái 

igy ebben az évben így valósultak meg: 

személyes beszélgetés, 

szabadtéri szülQi értekezlet majd online, 

fogadó óra tartása a járványügyi óvintézkedések betartásával, 

e-mail, 

online a zárt csoportban történQ információátadás, 

telefon. 
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Süni csoport (nagycsoport) éves beszámolója 
A 17 Sünis gyermekböl ebben a tanévben 12 lett nagyesoportos. Életkorukból fakadóan, a 

nyaralásból visszatérve élményekkel telve kezdték meg gyermekeink a szeptembert. ldén 2 j 

kisfiú csatlakozott hozzánk. 

Már a múlt évben is rányomta bélyegét a Covid19 okozta pandémia av évkezdésre. Szerenesére 

a virusfertózés megelQzésére bevezetett óvintézkedéseket. jól elfogadták múr az elsQ 

idószakban is a gyermekek. Nagyon szépen betartották a szigorúbb szabályokat, figyelmezetve 

társaikat, esetleg szüleiket, például a szájmaszk használatára, a eyakori kézmosásra, a 

zsebkendó helyes használatára. A kapuban való átvételnek köszönhetóen sokat önállósodtak a 

gyerekek, elfogadták, hogy a legszükségesebb tárgyakkal érkezhetnek az óvodába. 

Megtanulták és önállóan összepakolták az összes ruhájukat, hogy hazavigyék fertötlenitQ 

mosásra. 

Pedagógiai programunknak megfelelQen terveztük a nevelési évet idén is. Továbbra is kiemelt 

szerepet kapott óvodánk saját arculatából adódóan a mozgás, környezetvédelemre nevelés, az 

egészséges életmódra való neveléssel pårhuzamosan. A felelös állattartás, környezettudatos 

magatartás megalapozása is elmaradhatatlan. A folyamatos példamutatásra fektettük hangsúlyt, 

mint mindig. igy gyermekeinknek természetes lesz a környezetre való figyelés, 

környezettudatos együttélés, felelösségtudatos állattartás. A gyerekek szívesen gondozzák az 

intézményünkben éló állatokat, növényeket. Figyelnek az udvar élóvilágára. Kirándulásaink 

során megfigyelik a természet adta lehetöségeket, a természeti változások összefügéseit 

többnyire ismerik, bogarásznak, ha valamit nem tudnak, érdeklödve kérdezgetnek. A szemetet 

szelektiv gyüjtjük, évente kétszer elemegyünk szemetet szedni. 

A víushelyzet miatt még sokkal nagyobb teret kap az egészségmegórzés, egészséges életmód. 

Gyerekekkel sokat beszélgettünk a nagyvilágban zajló események esetleges félreértések 

tévhiteiról, saját szintjüknek megfelelQen elmagyaráztuk miért is van szükség a megfelelQ 

védekezésre. Ennek köszönhetóen a gyerekek természetesen kezelik már a szigorúbb higiéniás 

szabályok bevezetéseit is. 
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A munka jellegü tevékenységek során általában mindig ugyanazok a gyerekek voltak aktivak, 

akik, szívesen segitettek a teritésben, az állatok, növényck gondozásában. A naposi, felelösi 

teendóket önként vállalták egyre kevesebb segítséget igényelve. 

A nagycsoportban is idén volt elQször, hogy minden nap volt angol foglalkozás. Kezdetben 

nagyon izgalmas volt számukra, hogy a pedagogus csak angolul beszélt, de idóvel ez sok 

fegyelmezési gondot vont maga után, de ettöl függetlenül hatékonynak bizonyult. 

Ez is bizonyiték arra, hogy a tevékenységekben megvalósult tanulás ugyan sok rákészülést, 

átgondolást igényel a pedagógustól., de a gyerekek számára természetes folyamat, öröômmel 

játszanak és közben tanulnak, tapasztalnak is. 

A tervezett, az évkörhöz kapesolódó jeles napok, ünnepi szokások mellett, a zöld jeles napokat 

is kiemelten megtartottuk (Állatok világnapja, A vizes élöhelyek világnapja, A Viz világnapja; 

A Föld napja; Madarak és fák napja; Környezetvédelmi világnap). 

A fogadó órákat a járványhelyzetnek megfelelóen tartottuk meg, hogy az iskolába menetel elött 

minden érdeklódó szülQt személyesen tudjunk tájékoztatni gyermeke fejlödésérQl. 

A szülókkel való kapcsolattartás a mindennapi kontaktus hiánya miatt nehezített, ennek formái 

így ebben az évben is ezek voltak: 

személyes beszélgetés, 
szabadtéri szülöi értekezlet majd online, 

fogadó óra tartása a járványügyi óvintézkedések betartásával, 

e-mail. 

online a zárt csoportban történQ információ átadás, 

telefon. 

Az iskolát minden gyermek ünk nagyon várja, reményeink szerint mindenkinél zökkenómentes 

is lesz. A csoportból 3 gyermek (2 fö BTMN és 1 fö SNI) marad még egy nevelési évet az 

óvodában. 
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BÖLCSÓDE 

Intézményünkben két bölcsödés csoport müködik: Bogyó és Babóca csoport. Az idei tanévet 

már telt lászámmal 24 fövel kezdtük meg, ebból 12 gyermek volt budakalászi, támogatott. A 

legfiatalabb gyermek 14 hónapos. A járványügyi elöírások miatt bevezetett szabályok ellenére 

is az újonnan csatlakozó gyerekek beszoktatása-befogadása zökkenómentesen zajlot. 

Könnyen, viszonylag rövid idö alatt, kis segítséggel beilleszkedtek társaik közé. A napi 

tevékenységekben aktívan, szívesen vesznek részt. Az idén a beszoktatás különleges módon 

történt a járványhelyzet miatt, gyermekenként 1 szüló tartózkodhatott a csoportban a beszokó 

kicsinyekkel (szájmaszkban, cipövédövel, fertótlenító használata után), és hogy ne legyenek 

egyszerre sokan bent, 2 hetet adtunk a szülQs beszoktatási idöszaknak és már augusztusban meg 

is kezdtük. Mi is fokozatosság elvén tervezzük a beszoktatási idöszakot, igy a gyermekeket 

folyamatosan figyelve, hozzájuk és a szülQkhöz igazodva segítettük a szülQkkel együtt a leválás 

folyamatát. Ezután majd az itt alvás bevezetését, az intézményben tartózkodás idejének 

kitolását is. Az idöjárásnak megfelelQen igyekeztünk minél több idöt az udvaron tölteni. A 

beszoktatási folyamatot igyekszünk mindig úgy megoldani, hogy az elsQ hetekben (ez 

jellemzöen a szeptemberi-októberi hónap) a délelöttök folyamán mindkét kisgyermeknevelQ 

jelen legyen a csoportban ezzel segítve a gyermekek egymáshoz és hozzánk szokását, valamint 

egymás munkáját is. A gyermekek könnyen beilleszkedtek a bölcsódei életbe, idén is többen 

közülük ismertek minket nagyobb testvéreik révén, így nem volt teljesen ismeretlen számukra 

a hely és a kisgyermeknevelQ személye sem persze. Akinek nehezebben ment a beszokás, annak 

természetesen több idót biztosítottunk erre. Az idei tanévben is volt Covid 19 járvány miatti 

járványügyi szigorítás, korlátozás, amit be kellett vezetni. Az intézménybe nem jöhettek be a 

szülök igy mi vettük át reggel majd adtuk ki délután a gyerekeket. Kezdetben ez néhányuknál 

nehézséget okozott, de idövel mindenki megszokta. 

Bölcsódénk 2021 szeptemberében 24 gyerköccel indult majd 26 före bóvült. Egész évben teljes 

telt házzal müködtünk. A csoportok összetétele vegyes volt, másf�l éves kortól egészen a két 

és féléves korú gyermekig. 
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IV. Személyi állomány biztosítása a müködési engedély alapján 
Az intézmény személyi feltételei a következök: 

A csoport BÖLCSÓDE ÓvoDA Óvoda 

Kisgyermekneveló Ovodapedagógus Ped.assziszt. Dajka Titkár Takaritó neve 

8 órás 8 órás 8 órás 8 órás 4 órás 6 órás 

Ev eleje Ev Ev Ev 
vege eleje vége 

sÜNI 1 fö 1 fö 1 fo 1 fo 1 fö 1 fö |1 fö 

ovis esoport 
Méhecske 1 fo 1 fo 1 fo 1 fö 1 fo 1 fö 

ovis csoport 

BOGYO 2 fö 0,5 fo 

bölcsis 
esoport 

BABOCA 2 fo 0,5 fo 

bölcsis 

csoport 

Legfontosabb feladatunk: 
Törekszünk arra, hogy személyiségünk egy esetleg követendó mintát jelentsen a 

gyermekek számára 

Az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelQk és az intézmény múködését segitö nem 

pedagógus kollegák öszehangolt munkát végezzenek 

Személyi ellátottság: 
Ovodapedagógus 1 fö felsöfokú végzettséggel 

Fejlesztöpedagógus: 1 fö felsöfokú végzettséggel 

Logopédus: 1 fö felsQfokú végzettséggel 

KisgyermeknevelQ: 3 fQ középfokú végzettséggel 

1 fö felsófokú végzettséggel 
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Technikai ellátottság: 
Övodatitkár: 1 fQ (4 órás ) középfokú végzettséggel 

Dajka: 2 fö középfokú végzettséggel 

Pedagógiai asszisztens: 1 fö középfokú végzetséggel 

Ebben az évben a betegség miatt egy óvodapedagógus kollegánktól meg kellett válnunk és 

sajnos egyelöre még nem találtunk helyére másik kollegát. 

Egy pedagógiai segéd kollegánk veszélyeztetett terhessége miatt betegállományba kényszerült. 

Ezen tények tiükrében idén is folyamatos munkacrQhiánnyal küzdünk. Reméljük, hogy ezt a 

problémát végre szeptemberre orvosolni tudjuk. 

V. Bölcsödei kihasználtság a 2021-2022 évben 
2021-2022 tanévben már 2022. februártól bölcsödénk teljes kihasználtsággal müködöt. 

2021.09.01-2022.08.3 1. közötti idöszakban 26 gyermek ellátását oldottuk meg, ebbQl 13 fö volt 

budakalászi lakos, akik támogatást kaptak. 

A bölesödénk jelenleg is maximális létszámmal müködik, már kora tavasszal betelt a felvételi 

listánk. 

VI. 2021-2022. nevelési-gondozási évre tervezett és felvett gyermekek létszáma 
Az idei tanévben 26 fö nyert felvételt az intézményünk bölesódei csoportjaiba. 

Babóca csoport 2 éves korúak: 14 fö 

Bogyó csoport: 12 fö 

Ebból 13 fö, aki az önkormányzat által támogatott helyre jelentkezett. 
Az óvodába 30 fö jelentkezett, de az eddigi gyakorlat szerint ez még az ósz folyamán 

változhat. Ebböl 18 fö, aki a támogatott helyre jelentkezett. 

VII. Célok, feladatok, tervek megvalósulása 
Kiemelt pedagógiai célunk a bölcsödei- óvodai élet során, hogy a gyermekek minél több 

önbizalmat gyüjtsenek, ehhez biztosítjuk a szerctetteljes, elfogadó, sikerélményekben gazdag 
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