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Intézményvezetői beszámoló a 2020-2021-es nevelési évről  
 

Nevelési évünket megelőzően (augusztusban) megtartottuk tanévkezdő értekezletünket, ezt 

követően pedig a csoportszülői értekezletekre is sor került. A járványhelyzetre való tekintettel 

már augusztus hónapban folyamatos tájékoztatást, útmutatást kaptunk az Emberi Erőforrások 

Minisztériumától. Ennek figyelemmel kísérése mellett működött az óvoda. A szülők is 

folyamatosan tájékoztatva lettek a különféle higiénés szabályok vonatkozásában. A járvány 

fokozódásával már nem tartózkodhattak az épületben, a mérési pontig kísérhették 

gyermekeiket. A mindennapos testhőmérséklet mérése, a fertőtlenítés, a mindenre kiterjedő 

alapos takarítás megvalósítása olykor nagyobb terhet jelentett az óvodai közösségnek. Ehhez 

azonban segítséget kaptunk Kismaros Önkormányzatától, valamint a Minisztériumtól. 

Rendszeresen érkeztek a fertőtlenítőszerek, szájmaszkok. Minden alkalmazott védőmaszkot 

kapott. Tulajdonképpen ezzel a helyzettel indult el nevelési évünk. Elmondható, hogy ebben a 

pandémiás helyzetben minden szülő maximálisan együttműködő magatartást tanúsított. Az 

újabb és újabb korlátozásokat, a bevezetett szabályokat elfogadták, segítve ezzel az óvoda 

nevelő-oktató munkáját. Itt említem meg, hogy az év során összesen négy alkalommal 

rendelte el az Oktatási Hivatal egy-egy, ideiglenes bezárást. 

 

A 2020-2021-es nevelési évet 6 óvodai csoporttal indítottuk el. Október 1-jei létszámunk 130 

fő volt, augusztus 31-én 139 fővel zártuk az évet. 

Az őszi szűrések, valamint az Oktatási Hivatal tankötelesekre vonatkozó felmentése alapján, 

41 gyermek indulhatott iskolába a 2021/2022-es tanévben. Ez a tavalyi évhez képest 10 fővel 

emelkedett. 

14 tanköteles gyermek további egy év óvodai nevelésben, fejlesztésben részesül. Ebben a 

feladatban támaszkodhatunk a Pest Megyei Szakszolgálat Szobi Tagintézményére.  

A 2020-2021-es nevelési évben jelentkezők létszáma 39 fő volt. Minden jelentkező számára 

tudtunk férőhelyet biztosítani.  

A bölcsődések befogadása gondozónők, pedagógusok együttes összefogásával valósult meg, 

így a gyermekek átszoktatása zökkenőmentes lehetett. A gondozónőktől szakmai vonatkozású 

útmutatásokat kaptunk, mely igazán nagy segítség volt. 

 

A gyermekek fejlesztése, terápiás ellátása szintén hangsúlyos feladata az óvodának. 2020 

őszén, a gyermekek logopédiai szűrését a szakszolgálat szakemberei elvégezték, 

megkezdődtek a terápiás foglalkozások. Sajnos a szűrések eredményeként ismét magas volt a 
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logopédiai terápián részt vevők száma (32 fő, kettővel több a tavalyi évhez képest). Fejlesztő 

óvodai foglalkozáson 18 gyermekünk vett részt (8 gyermekkel több a tavalyi évhez képest). 

Ezen kívül gondoskodni kellett egy sajátos nevelési igényű gyermek ellátásáról is. 

Megsegítése konduktor és logopédus szakember közreműködésével valósult meg. 

Vizsgálatokat kezdeményeztünk tanulási zavar szűrésre, idegrendszeri éretlenség 

kivizsgálására.  

Fontosnak tartjuk azoknak a gyermekeknek a fejlesztését, akik valamilyen területen jobban 

teljesítenek, esetleg különleges, az átlagtól eltérő képességekkel rendelkeznek. Az ő 

fejlesztésükre két tehetségműhelyünkben volt lehetőség. Ének, zene és vizuális nevelés 

tehetségműhelyben. Ebben fontos szerepet kapott az önkormányzat támogatása. A 

tehetségműhelyek működtetése hosszútávú terveink között szerepel. 

 

Az óvoda pedagógusainak száma az év során nem alakult kedvezően. Szeptemberben egy 

óvodapedagógusi munkakörünk betöltetlen volt. Októbertől januárig minden csoportban 

biztosítva volt a két fő óvodapedagógus, majd ezt követően június közepéig, négy 

óvodapedagógus munkavállaló távozott az intézményből (egy határozott idejű és három 

határozatlan idejű). Januártól, a megüresedett állás helyére nyugdíjas óvodapedagógust 

tudtunk foglalkoztatni. Ez heti 40 óra helyett mindössze 14 órában volt lehetséges. A 

pedagógus ellátatlanság a nevelőtestület számára plusz feladatokat jelentett. Rendszeres volt a 

helyettesítés, a többletmunka. Augusztusban két állás helyet már sikerült betöltetni. Kettőjük 

közül az egyik pedagógus német nemzetiségi végzettséggel rendelkezik. Szeptembertől 

határozott idejű kinevezéssel fog érkezni egy óvodapedagógus. Előreláthatóan egy fő 

pedagógus fog hiányozni a nevelési év kezdetén. A pedagógushiány országosan jelentkező 

probléma, melynek megléte évről évre tapasztalható.  

A nevelő, oktató munkát  hat dajka, két pedagógiai asszisztens, egy óvodatitkár, egy takarító 

és egy karbantartó segítette. 

 

Szakmai fejlődésük érdekében a pedagógusok belső továbbképzéseken, hospitálásokon 

vehettek részt. Egy pedagógus ismét német nemzetiségi szakirányú végzettséget szerzett, egy 

kolléga pedig ezen a szakirányon a második félévét teljesítette. Összesen négy óvodai 

csoportban tudtuk rendszeresen biztosítani a német nyelvű nemzetiségi nevelést. 

Vezetőként vezetői tanfelügyelet során ellenőriztek volna az Oktatási Hivatal megbízásából, 

azonban ennek időpontja a járványhelyzet miatt 2021 novemberére módosult. 

A pedagógusok kötelező önértékelését augusztus 31-vel zártuk le. Gyakornokként egy 

pedagógus készül minősítő vizsgájára, melynek időpontja előreláthatóan 2022-ben lesz. Két 

pedagógus célozta meg a Pedagógus II. fokozatra való jelentkezést. 

Többnyire a belső ellenőrzési tervnek megfelelően történt a nevelő-oktató munka ellenőrzése. 
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A járványügyi helyzet miatt számos tervezett programunk nem valósulhatott meg, bár 

igyekeztünk a lehetőségeinket maximálisan kihasználni. 

Fontosabb események 

 Szüreti mulatságot rendeztünk, melyen minden csoport részt vett.(szüreti 

tevékenységek, szőlődarálás, préselés, mustivás, kalácssütés, énekes játékok). Német 

nyelvű dalokkal, játékokkal színesítettük a programot 

 Folytatódott a már hagyományos Madarász ovi program, valamint az Erdei ovi 

program is. Lehetőség szerint a nagyobb csoportok vettek részt ezeken a 

tevékenységeken 

 Néhány gyermekünk fociedzésre járt  

 Októbertől a szülői igényeknek megfelelően elkezdődött a katolikus hitoktatás 

 A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megtartott Rézi napon részt 

vettek a csoportok. A rajzversenyre számos alkotás készült 

 Márton-napon csoportokon belül, lámpás felvonulással emlékeztünk Szent Mártonra 

 Az adventi készülődés során koszorút készítettünk a Fő téren 

 Mikulásváráskor, minden csoporthoz megérkezett a Mikulás. Rendhagyó módon a 

gyermekek az ablakon keresztül üdvözölhették 

 Februárban a csoportok farsangot szerveztek az óvodában 

 

2021. március 8-tól rendkívüli szünet lépett életbe, mely időtartam alatt a szülő kérelmére 

biztosítva volt a gyermekfelügyelet. Ezt az időszakot használtuk fel arra, hogy a lecsökkent 

gyermeklétszám mellett, a pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők szabadságolása 

megtörténjen. A pedagógusok számára 15 nap, a technikai dolgozók számára 10 nap 

szabadság lett kiadva az éves szabadságkeretből. Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert 

előrelátható volt, hogy az óvoda nem tud nyáron bezárni 5 hétre, ahogy azt elterveztük. 

Magyarország Kormánya döntött az óvodák 2021. április 19-i újra nyitásáról. Óvodánk is 

felkészült a nyitásra. A gyermekek fogadása hasonló rendszerben történt, mint a rendkívüli 

szünetet megelőzően. A hőmérsékletmérést követően, csak a gyermekek léphettek be  az 

intézménybe. 

 

Programjainkat, tervezett tevékenyégeinket igyekeztünk ezt követően is megtartani. 

 Köszöntöttük az édesanyákat 

 Májusfát állítottunk 

 Megünnepeltük a Tracht Tag napját 

 Nemzetiségi hetet tartottunk 

http://www.kismorgo.freewb.hu/


     

Kismarosi Kis Morgó 

Óvoda 

2623 Kismaros 

Liget u. 35. 

OM azonosító: 201882 

 
  

 
tel és fax: 06-27-639-150 
mobil: 06-20-439-1445 
Intézményvezető: 
Ritzl Erika 
 
mail:kismorgoovoda@gmail.com 
www.kismorgo.freewb.hu 

  

 

 Az óvoda udvarán gyermeknapot szerveztünk 

 Pünkösdöltünk 

 Elbúcsúztattuk a nagycsoportos óvodásokat 

 

A nyári időszak kezdetével több program is várta a gyermekeket. A nagycsoportosok két 

hetes úszásoktatásban vehetettek részt a váci Delfin uszodában. Kisebb biciklis kirándulásokat 

szerveztünk a kismarosi és a verőcei Duna-partra, lovaglást szerveztünk, illetve hajóval 

Zebegénybe kirándultunk. Meseelőadás, bábszínház, hangszerbemutatóval egybekötött 

gyermek koncertek, rendőrségi nap, kézműves napok örvendeztették meg az óvodásokat. 

Számos gyermekelőadást sikerült megszervezni a ”Köszönjük Magyarország!”programba 

való belépéssel. 

Júliusban a szomszédos óvodákkal való egyeztetést követően, két hétre bezárt óvodánk. 

Ügyeletet a mi családjaink közül senki sem igényelt (Verőcén és Szokolyán). Óvodánktól 

viszont igénybe vették az ügyelet a szokolyai gyermekek (négy hétre 13 fő), valamint a 

verőcei gyermekek (három hétre 5 fő). A zárás kezdetéig a megszokottól eltérően magasabb 

gyermeklétszámokkal működtünk (70-80 gyermek). Mindezekre tekintettel mégis sikerült a 

szabadságokat a legnagyobb körültekintéssel kiadni. 

 

Pályázatok, felújítások 

 

 Óvodánk szűkebb és tágabb környezete folyamatosan épül, szépül. Ehhez 

elengedhetetlenek a pályázatok útján elnyert támogatások is. Az Önkormányzat 

közreműködésével ismét egy újabb projektünk tudott megvalósulni. A Magyar Falu 

Pályázati Program keretében az Önkormányzat 5 M Ft.-os óvodai játszótéri 

eszközbővítésre nyújtott be pályázatot. A pályázat nyert, így júniusban újabb 

mozgásfejlesztő sakkos játszótérrel bővülhetett az óvoda játszóparkja 

 

 Az ősz folyamán pályázatot nyújtottunk be a DDC ”Zöld megoldás” pályázatára. Ez a 

pályázatunk is nyert 999.999.-Ft.-ot, így megvalósulhatott a Patakparti Manókunyhó 

projektünk is 

 

 Pályázatot nyújtottunk be a DM ”Nap gyermekei” elnevezésű pályázati kiírásra. 

Nyereményünk több flakon 50 faktoros naptej volt, mellyel a gyermekek bőrét védtük 

a nyár folyamán 
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 Elkészült az óvodai folyosón az a tematikus környezeti fal, mely a Morgó patak 

élővilágát mutatja be. Ez a fal, néhány lelkes, a környezet védelmét fontosnak tartó, a 

környezeti nevelést szívügyének tekintő kolléga kitartó és igényes munkájának 

köszönhető  

 

 Ismét megújult egy csoportszobánk. Szülői segítséggel laminált padló burkolatot 

tettünk le, a pedagógusok pedig kifestették a termet 

 

 A tálalókonyhánkba rozsdamentes asztalokat, új mosogatógépet és hűtőszekrényeket 

kaptunk 

 

 A BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-től, az „Ovis labdaprogram” keretében 

434.401.-Ft értékben sportszereket biztosított óvodánknak 

 

 Kupakgyűjtő tárolót adományozott a VIVBER KFT. 

 

 Komposztáló érkezett a Zöld Dunakanyar Alapítványtól 

 

 Az óvoda Szülői Szervezete, valamint a Kismarosi Óvodás Gyermekekért Alapítvány, 

a neveléshez, oktatáshoz szükséges eszközök megvásárlásával segítette a nevelő, 

oktató munkánkat 

 

Azt gondolom, hogy minden nehézség ellenére, -mely a 2020-2021-es nevelési évben a 

vírushelyzet okán adódott-  mégis egy tartalmas, gazdag, programokkal színesített nevelési 

évet tudtunk zárni. Köszönet illeti meg ezért az óvoda valamennyi munkatársának a munkáját, 

Kismaros Község Önkormányzatának támogatását, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

segítségét és mindazon szülők segítségét is, akik a kismarosi óvodát lehetőségeikhez mérten 

támogatni tudták.  

 

 

Ritzl Erika 

intézményvezető 
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Kismaros, 2021. 08.31. 
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