
Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. október  20. napján tartott ülésén 
6. napirendi pont 
 
Tárgy: Tájékoztató a Vackor Óvoda működéséről. 

 
Vida Eszter óvodavezető beszámolója: 

Vámosszabadi Vackor Óvoda beszámolója 2016 őszén 

2016-os tanévünket 46 kicsi gyermek nevelésével és gondozásával kezdtük meg, és még az év folyamán 
szeretettel fogadjuk a hozzánk érkező elő felvételis gyermekeinket. 
Örömömre szolgál, hogy a 2016 áprilisi beíratást követően több család is érdeklődött intézményünk iránt és 
kérte gyermeke számára az óvodai felvételt. 
Szeretném megköszönni a fenntartónknak a Vámosszabadi Község Önkormányzatának, Képviselő testületének, 
hogy biztosította intézményünk óvodásai részére a három csoportos óvodai nevelést a korábbi gyermeklétszám 
kalkuláció függvényében! 
A kis létszámú csoportok kedvezően befolyásolják a magas szintű pedagógiai oktató-nevelő munkát 
gyermekeink számára. Mind a szóbeli, mind az írásbeli visszajelzések igazolást nyertek számunkra, hogy 
óvodásaink szülei is örömmel fogadták mindhárom óvodai csoport megtartását! 
 

Személyi feltételek: 

Intézményünk személyi ellátottsága megfelelő. Az óvodai csoportokban 5 szakképzett óvodapedagógus és egy 
fő pedagógiai asszisztens látja el szakmai munkájával a gyermekek nevelésével kapcsolatos teendőket, 
feladatokat. Nevelőtestületünk innovációra képes, egységes, közösen kialakított értékrend szellemében végzi 
pedagógiai munkáját, mely hosszútávon biztosítéka annak, hogy óvodánk tevékenysége megfeleljen a törvényi 
előírásoknak és a partneri igényeknek! 
A gyermekek gondozási teendőinek ellátását, az épület higiéniai követelményeinek biztosítását 2 szakképzett 
óvodai dajka munkája dicséri. 
Dajka állományunk létszáma egy fővel kevesebb, ezért szükségessé vált, hogy közösen összefogva a 
csoportokban dolgozó pedagógusok segítsék a dajka nénik munkáját, hogy az eddigi megszokott színvonalon 
működhessen továbbra is az intézmény! 
 
Tárgyi feltételek: 
Óvodáink komfortja, belső esztétikája jó feltételeket teremt az idejáró gyermekek számára. A pedagógiai 
programunk megvalósításához az alapvető tárgyi feltételek adottak, minőségi mennyiségi fejlesztésre 
folyamatosan szükség van.  
Tárgyi feltételeinket az óvodapedagógusok által készített eszközökkel is gazdagítjuk. 
 
Elkészült felújítási és karbantartási munkák: 

 Vámosszabadi Vackor Óvodában a nyári leállás alatt a fertőtlenítő nagytakarítás megtörtént, az 
intézmény működéséhez szükséges eszközök vásárlására sort kerítettünk, az ágynemű készletünket és 
a hiányzó konyhai eszközeinket bővítettük.  

 Az udvari játékok balesetvédelmi felülvizsgálatára folyamatosan odafigyelünk, 

 Az óvodai homokozó teljes cseréje megtörtént 

 Az udvarunk esztétikus környezetének figyelemmel kísérése folyamatos, örökzöld ill. virágos 
növényeinkkel rendszeresen bővítjük óvodánk külső zöld területét, gondot fordítunk az igényes 
környezet kialakítására és fenntartására! 

 Rengeteg pozitív visszajelzés, dicséret érkezett gyermekeink szüleitől, és egyéb látogatóinktól, akik 
már tapasztalhatják velünk együtt az utcafront kerítésének megszépülését! 

 Intézményünk folyosója, gyermekek öltözői az étkezővel együtt teljes fertőtlenítő festést kapott, 
jelentősen megszépítve óvodánk belső terét. 

 A csoportszobák hangulatos dekorációjáról az óvó nénik gondoskodnak. 
 
A nevelőtestületünk, mint szervezet számára fontos az átgondolt távlati elképzelések, stratégiai célok 
megfogalmazása, azok megvalósítása. 
A célok meghatározásánál figyelembe vesszük a szervezetre ható külső körülményeket, a partnerek elvárásait, 
igényeit, melyet a tervezőmunkánkba beépítve,próbáljuk ezt kifejezhetően mindenki számára világosan 
kifejezni. 



Törekedünk arra, hogy intézményünk pedagógiai munkáját a folyamatos fejlesztés jellemezze, fontos hogy a 
szervezeti tagok egységesen értsék és érezzék a változások szükségességét! 
A nevelő-oktató munkánk minőségének visszajelzésére elengedhetetlenül fontos a mérés és értékelés. 

 pedagógus lelkiismerete… 

 kisgyermek-óvodapedagógus kapcsolata… 

 partneri, szülői elégedettség… 

 gyermekek egyéni képességének, fejlődésének nyomon követői… 

 kitűzött távlati céljaink elérése, megvalósulása… 

 tanfelügyeleti ellenőrzések…stb 
 
A mérések, megfigyelések meghatározó mutatói lehetnek egy működő szervezet munkájának! 
 
A közelmúltban készítettünk egy szülői elégedettségi kérdőívet, melyet a napokban értékeltünk.(A teljes 
eredeti anyag kikérhető, megtekinthető) 
Számos területen visszaigazolást és megerősítést kaptunk lelkiismeretes szakmai munkánk elismerésére. Erről 
tanúskodnak azok a nagyarányú vélemények, értékelések, melyek igazolják, hogy óvodásaink szeretettel és 
örömmel érkeznek közénk, bizalmas és meghitt óvónő-gyermek kapcsolatot tapasztalnak a szülők. 
Elengedhetetlennek és fontosnak tartják az intézményben folyó óvodai tevékenységeket. 
 
Jelentős többség pozitív változást, fejlődést tapasztal, gyermekén amióta óvodába jár. Nevelési problémáikkal 
bátran fordulnak az óvodapedagógusokhoz, és kérdéseikre választ, segítséget iránymutatást kaptak. 
Gyermekük óvodai fejlődéséről kapott tájékoztatással elégedettek,..néhányuk kér kicsivel több tájékoztatást. 
Intézményünket saját tapasztalat alapján, vagy ismerős ajánlásával ismerték meg. 
Többen örültek, hogy az óvoda betekintést engedett az intézmény munkájának a megismerésére,pl. 
babaklubbok…nyílt napok által,ill. a honlapról is tájékozódhattak. 
 
Az óvodaválasztás döntő szempontjai a következők voltak: 

 magas színvonalú nevelői munka 

 családias légkör 

 kis gyermeklétszámú csoportok 

 lakóhely közelsége 
 

A válaszadók jelentős többsége elégedett az óvoda tisztaágával, a dajkák munkájával, az intézmény tárgyi 
felszereltségével. 
A külső környezetet esztétikusnak tartják, viszont az óvoda biztonságával kapcsolatban többen is jelezték a 
játszótér kerítésének gyermekeink számára biztonságossá tételét! Fekvő rendőrt,ill. korlátot hiányolnak páran 
az óvoda utcai bejárata előtt. 
Az intézmény tájékoztatásával, információ áramlásával, valamint az óvodavezetésével elégedettek. 
Az óvodai kirándulásokat kevésnek tartják… szeretnének több „kimozdulós” programot gyermekeik számára. 
Az óvoda szervezett programjait színesnek, gazdagnak értékelik, elégedettek a kínálattal. 
 
Fontos mindannyiunk számára a visszajelzés az elégedettségről,ill. javaslatokról. 
Szülői ill. nevelőtestületi értekezleten megbeszéljük, elemezzük az eredményeket, értékeket… melyek segítenek 
bennünket a változtatások szükségességének elfogadására, vagy megvitatására és az új célok 
megfogalmazására. 
A felmerülő szülői javaslatok számunkra is elgondolkodtatóak és szeretnénk egy olyan megoldást keresni, 
melyben közelíteni tudjuk egymás érdekeit. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és elfogadását. 
 
 
Vámosszabadi, 2016. október 15. 

 
        Lizákné Vajda Lívia   s.k. 
                 polgármester 
 


