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Tájékoztató
a 2019/2020-as nevelési év munkájáról

Létszám adatok, statisztikai adatok:

A nevelési évet 2019. szeptember 1-én 13 gyermekkel indítottuk. Minden óvodás
csanádalberti lakos, bejárós nem volt közöttük.  

Kezdéskor, szeptember elsején:

 Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek: 1,

 hátrányos helyzetű: 3, 

 gyermekvédelmi határozattal rendelkező: 8,

 ingyenesen étkezésre jogosult: 13 fő.

2020. januártól csatlakozott két fiú (ikerpár), akik gyermekvédelmi határozattal
rendelkeznek, hátrányos helyzetűek, ezáltal jogosultak az ingyenes étkezésre. 

 2020. márciusában beírattak egy kisfiút, aki gyermekvédelmi határozattal rendelkezik,
ingyen étkezik.  Egy kislány is elkezdte ebben a hónapban az óvodát, ő még nem vette
igénybe az óvodai étkeztetést, mert még éppen a szoktatási időszakot töltötte, amikor
március 18-tól a koronavírus miatti különleges helyzet következtében, a későbbiekben
otthon maradt. Viszont amikor újra indulhatott az óvoda, akkor már ő is beszokott és
júliustól étkező lett.  Május 31-én 17 fővel zártuk a szorgalmi időszakot.



4 tanköteles korú gyermekünk volt ebben a nevelési évben.

 Közülük 1 SNI, (diagnózisa: enyhén értelmi fogyatékos) a Szakértői Bizottság további iskolai
tanulmányainak megkezdését a Nktv. 47. § (1), (3) bekezdése alapján sajátos nevelési
igényének megfelelő iskolában javasolta. Az iskolai nevelését, oktatását ellátó kijelölt
intézmény (befogadó nyilatkozat alapján): Jankó János Általános Iskola és Gimnázium 5940
Tótkomlós, Erzsébet u. 2.

Óvodánkban dolgozó személyek:

 2 óvodapedagógus – heti váltásban.

 1 dajka – 8 órában foglalkoztatott.

Az óvoda nyitva tartásában a korábbiakhoz képest változás történt, fenntartói beleegyezés
után az óvoda nyitva tartása: 7-16 óra lett. Így tudtuk azt megoldani, hogy a 8 órás dajka a
délelőttös és a délutános óvónőt is tudja segíteni, valamint a takarítás is meg legyen oldva.
(Zárójelben megjegyzem: nem volt könnyű így sem! Különösen valamelyik kolléga
szabadsága, vagy betegsége esetén.)  

Utazó szakemberek óvodánkban:

 logopédus (Makó Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított) nagyokkal foglalkozott, 

 gyógytestnevelő (Makói Pedagógiai Szakszolgálat dolgozója) nagyokkal foglalkozott, 

 fejlesztő pedagógus (megbízási szerződéssel- SNI ellátása) 1 gyermekkel foglalkozott.

Mint évekkel ezelőtt, most is lehetőséget adtunk hitoktatásra.

 Evangélikus hittanra jelentkeztek hatan. A katolikus hittannal kapcsolatosan az atya nem
vette fel velünk a kapcsolatot, így felmérés sem történt. Katolikus hittan ez által nem volt.

Pályázatoknak köszönhetően több szakember segítségére számíthattunk, illetve
számíthattak a szülők.  Így pl. segítségünkre volt:

 a családsegítőtől egy szakember, 

 konduktor, 

 pszichológus, 

 szociális segítő.

Február végén a szolgáltatások abbamaradtak (a pályázati finanszírozás nem volt
megoldott).



Szakértői Bizottsághoz Makóra 2 gyermeket küldtünk ebben a nevelési évben.

 A védőnővel is tartottuk a kapcsolatot. Novemberben a dohányzás károsító hatásáról
előadást tartott gyermekeinknek. 2020. januárban a védőnői rendelőben szűrést végzett.

Dr. Komlóssy Csilla házi orvos a következő nevelési évre vonatkozóan a gyermekek szűrését,
ami április végén aktuális, nem végezte el - a koronavírus miatt, de pótlásra kerül és igazolja
a gyógytestnevelésre javasoltak névsorát, amit a makói Pedagógiai Szakszolgálat kér tőlünk
minden évben.

A 2020/2021-es nevelési évet a beíratások alapján szeptembertől 21 gyermekkel kezdjük,
illetve decemberben csatlakozik hozzájuk még egy kislány, aki 2,5 éves lesz és már jelezte a
szülő a felvételi igényét.

Események, programok:

Augusztus 26.  Nevelési évet nyitó értekezlet Pitvaroson

Szeptember 14.  Csanádalberti – Falunap (Szereplés a gyerekekkel.)
Szeptember 25.  Szülői értekezlet
Október 3-4.  Eger – szakmai kirándulás
Október 07.  Hangszeres előadás Pitvaroson.
Október 21.  ÖNO- szereplés Idősek Világnapja alkalmából
Október 22.  Tűzriadó gyakorlása (Bán Tamás. Reggel 8 óra), utána:

 Vadaspark-kirándulás Szegedre (Pályázati lehetőség.)
Október 28. nov.3.  Őszi szünet – Nem igényelték a szülők a nyitva tartást.
November 15-16.  Kistelek – Szakmai kirándulás
November 19.  Védőnő előadása a dohányzás káros hatásairól. Tüdő kapacitás  

mérés.
November 29.  Télapó váró interaktív előadás - Ambrózfalva
December 04.  Látvány színház – Noé bárkája (Csanádalberti Könyvtár)
December 06.  Télapó az óvodában.
December 18.  Szórakozz a nagyival – mézeskalács sütés (pályázati lehetőség)
December 20.  Falukarácsonyon fellépés, közös ünneplés a település lakosságával
Dec. 23-január 05.  Téli szünet
Február 07.  Vezetői Tanfelügyelet
Február 28.  Farsang az óvodában
Március 05.  Bűvész előadása - Pitvaros
Március 13.  Március 15-i megemlékezés: koszorúzás óvodai szinten             

Április 9-14.  Tavaszi szünet 
Április 21-22.  Óvodai beíratások  - online
Április 9-május 8.  Belső felújítások, festés, nagytakarítás az óvodában.
Május 11-22.  Ügyeleti rendszer az óvodában dolgozó szülők gyerekeinek.



Május 25.  Nyithattak az óvodák teljes körűen. 
Június 12. Évzáró, ballagás – zárt körben.

Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatunk az idei nevelési évben nem volt. 

Ambrózfalvára és Pitvarosra utazásnál a falugondnoki autó minden esetben, amikor kértük a
szolgálatunkra volt. Köszönjük a falugondnoknak! A szülőket minden esetben
nyilatkoztattuk, engedélyükkel vittük csak el a gyermekeket a rendezvényekre. Az iskolai
szünetekkel egy időben az óvoda szintén felmérte a szülők igényeit a nyitva tartással
kapcsolatosan. 

Március 15-e után a világjárvány (koronavírus) miatt sok minden rendhagyó módon alakult.

Március 17-én intézményi ellenőrzés lett volna, de a személyes találkozás (felsőbb rendű
utasítások alapján) elmaradt. Az ellenőrzéshez szükséges dokumentációk elkészültek, az
illetékesek megkapták online. A személyes ellenőrzésre a következő nevelési évben
kerítenek sort. A hagyományos Pitvarosi gyereknap, a nagycsoportosok iskolába látogatása,
budapesti kirándulás (Tropicárium – pályázati lehetőség), év végi csoportos fotózás, második
szülői értekezlet, a szokásos tanévzáró nevelési értekezlet programok elmaradtak.
Létrehoztunk egy online csoportot a szülőkkel és ezáltal tartottuk a kapcsolatot egymással.
Annak ellenére, hogy óvodánk ügyeletet tartott, azoknak a gyerekeknek is küldtük az
ajánlásokat, feladatokat, akik otthon maradtak a koronavírus idején. Az édesanyákat is
online módon köszöntöttük és a gyerekekről sem feledkeztünk meg május utolsó
vasárnapján. A logopédus által megküldött anyagokat is továbbítottuk az online csoport
számára.

Március elején a koronavírus megjelenésekor az Emberi erőforrások Minisztériuma által
kiadott e-maileket kinyomtattuk. Ismertetésre került a dolgozók, szülők számára. Azt, hogy a
tájékoztatásuk megtörtént, aláírásukkal mindig igazolták a szülők.

A koronavírus megjelenésekor- március- elején a polgármesterrel való egyeztetés után, azt a
döntést hoztuk meg, hogy a csanádalberti óvodát nem zárjuk be, csak kérjük a szülőket,
hogy aki tudja, tartsa otthon gyermekét. Óvintézkedésként rendkívüli házi rendet vezettünk
be. Pl. az anyag törölköző helyett eldobható papírtörlővel törölközött mindenki. Csak
fertőtlenítő gél használata után léphetett be bárki az intézménybe és nem egyszerre, hanem
egymást váltva.

Bár írásban kértük a képviselőtestülettől az óvoda nyári zárva tartásának az idejét (mely aug.
10-21. közötti időszakban lett volna), ez módosult. A járvány miatt nullás lett a gyermek
létszám, ezért április 9-től, május 8-ig, amíg a gyerekek otthon voltak megtörténtek a belső
munkálatok festés, nagytakarítás, fertőtlenítés. Május 11-től országosan is előírták az
ügyeleti rendszer működtetését az óvodákban.  Május 11-től tiszta, felújított, fertőtlenített 



belső épület várta a gyerekeket. Még csak azok jöhettek, akiknek a szülei dolgoztak és ezt
igazolták is.  Május 25-től nyitniuk kellett az óvodáknak teljes körűen. A szülők belátására 

volt bízva, hogy viszi-e a gyermekét az óvodába, nem volt kötelező járni.  Sok gyerek vissza is
jött, csupán kettő maradt otthon továbbra. Mivel megnövekedett a létszámunk és a
folyosónk szűk és zsúfolt , ha minden szülő kb. egyszerre hozza a gyermekét, ezért újabb 

biztonsági intézkedéseket tettünk. Csak a külső folyosóig hozhatja a szülő a gyermekét, ahol
csengővel jelezheti megérkezését. Óvodai dolgozó átveszi a gyermeket és a hazabocsájtás is
ugyanígy történik.

Az óvodai nagytakarítást a dajka és egy kisegítő közmunkás végezte. Ez idő alatt a két
óvodapedagógus szabadságát töltötte. Mivel már megtörtént a nagytakarítás, az óvoda
egész nyáron üzemel. A gyerekek létszáma megnövekedett, így továbbra is szükség van a
közmunkás segítségére, hogy a szabadságok is ki legyenek adva.

Szakmai programok:

Pályázatnak köszönhetően két alkalommal voltunk „Jó gyakorlat” néven kirándulni a
pedagógus kollégákkal. Egerben és Kisteleken jártunk. Örültünk, hogy betekinthettünk más
óvodák életébe. Sokat tapasztaltunk, jól éreztük magunkat mindkét esetben. Kiváló
csapatépítő tréning volt. A pályázathoz kapcsolódóan beszámolót kellett írni a
kirándulásokról. A Kisteleki tapasztalatszerző kirándulás beszámolójának megírását a
Csanádalberti Óvoda vállalta fel. Feladatunknak eleget tettünk.

Tájékoztató nyári életről

Az eddigi évekhez képest másképpen alakult a nyári élet az óvodánkban, mert sok  szülő
igényelte az óvodai ellátást a nyári időszakra. Igényüket indokolta az, hogy a koronavírus
miatt sokan otthon tartották a gyerekeket a veszélyesebb időszakban. Pl. márciusban
átlagosan 7 gyermek, áprilisban átlagosan 1, májusban pedig átlagosan 5 gyermek
tartózkodott intézményünkben. (Volt olyan időszak, amikor nullás volt a gyermek létszám). 
Május 25-e után, amikor teljes körűen megnyithattak az óvodák a gyerekek létszáma
megnövekedett, júliusban, augusztusban szinte telt házzal – átlagosan 15 gyermekkel –
működött óvodánk. Az augusztusra tervezett nyári nagytakarítás és óvoda belső felújítása
előre lett hozva. Amikor nem volt gyermek. április végén, május elején történt meg.
Mindezek figyelembevételével a dolgozók nyári szabadság beosztása is elkészült. (A
takarításhoz egy közmunka programban dolgozó kisegítette a dajkát, illetve az ő jelenléte
következtében tudtuk a nyári szabadságunkat kivenni.)

A karantén miatt 4 kis gyerek beszoktatása abbamaradt. Május 25-e után ennek folytatása
folyamatosan történt, augusztus közepére befejeződött. Augusztus 24-e után a szeptember
1-jével felvett gyerekek is megkezdték a beszoktatási idejüket. Kértük is, hogy hozzák őket,
mert jó az idő és kint az udvaron gyorsabban beszoknak a gyerekek és a szüleiket is



könnyebben elengedik. Így szeptemberben már a szülők jelenléte nélkül kezdhetjük az új
nevelési évet.

A karantén ideje alatt otthon tartózkodó gyerekeknek online küldtünk feladatokat. Amint
visszajöttek az óvodába, azt tapasztaltuk, hogy többségében nem csinálták meg velük a
szülők, így aztán a nyári időszakban ezeket is megcsinálgattuk, pótolgattuk a hiányosságokat,
főleg az iskolába menőkkel.

Sajnos a szobatisztaság terén eléggé elmaradottak a kicsik, sok a pelenkás. Nagy gondot
fordítottunk a nyár folyamán a szobatisztaság elérése. A 7 pelenkásból 2-nek sikerült a
nyáron elhagyni a pelenkát.

A reggeli gyülekezések a nyáron bent voltak a csoportszobában. Egyrészt udvari építkezés,
másrészt a gyerekek nagy létszáma miatt. Ezen a nyáron ezért udvari tízóraiztatás sem
valósulhatott meg. A benti tízóraiztatás után az udvaron tartózkodás idejét az időjárás
határozta meg. Szerencsére a sok fa több árnyékos helyet biztosított a játszásra.

 A gyerekeket mindig árnyékos helyre tereltük, folyadék igényüket pótoltuk, öltözetüket
figyelemmel kísértük, hogy az, az időjárásnak legmegfelelőbb legyen.

Az udvaron sok lehetőséggel bővült a gyermekek játszóköre, hiszen pályázatnak
köszönhetően (amit a Csanádalberti Önkormányzatnak köszönünk!) sok új kültéri játékkal
gazdagodott óvodánk. A sok új játékkal a balesetveszély lehetősége is megnőtt. A gyermekek
baleset védelmi oktatásban részesültek.

Az egészségügyi szabályokat betartva 10 óra magasságában, lehetőségeink szerint,
gyümölcsöt, kekszet, pattogatott kukoricát kaptak a gyerekek.

Az udvari játékok nagyon lekötötték a gyerekeket, de hogy változatosabbak legyenek
napjaik, sétát is beiktatunk olykor-olykor. A falu végén lévő buszfordulóhoz szívesen
sétálnak a gyerekek. Ott fogyócskára is lehetőségük van. 

Egyszer-kétszer fagyival is megvendégeltük őket, hogy érezzék a nyár hangulatát.

Kánikula esetén a megfelelő hőfokra lehűtött csoportszobában tevékenykedtünk

A csoportszobában lehetővé tettük a szerepjáték kibontakozását. TV-t, DVD-t, diafilmeket,
könyveket néztek. Számítógéppel játszottak. A konstrukciós játék is mindennapos volt. A
bábokat is használatba vették.  Zenehallgatásra, táncolásra is megadtuk a lehetőséget. A
barkácsolás terveink között több volt, mint amennyi megvalósult, de igazodtunk a
gyermekek aktuális igényeihez. A repülő és legyező hajtogatás gyakori volt, amikkel az
udvaron is játszhattak.

A társas játékozás felnőtt irányításával sikeresnek bizonyult. Ha csak a gyerekek játszották,
akkor veszekedéssel zárult – a szabályok be nem tartása – miatt.  Puzzle kirakózás ezen a
nyáron nem volt olyan gyakori, mint a korábbi években. Gyöngyfűzéshez minden gyerek



hozzáfogott, több-kevesebb kitartással. Az esős napokon szívesen festettek.  A kötetlenebb
formában, játékosan a gyerekeket egyénileg fejlesztettük. A naposi munkába is befogtunk
minden gyereket korcsoportjától függetlenül, hiszen még a legkisebb (két és fél éves) is
szerette volna csinálni.

Intézményünk augusztus 29-én, szombaton (munkanap) 13 óráig fogadja a gyerekeket.
Délután tisztasági fertőtlenítés lesz. Szeptember 1-jén tiszta környezetben várjuk újra a
gyerekeket.

Csanádalberti, 2020. augusztus 26.

Csjernyikné Betkó Mónika                                                      Csjernyikné Szabó Margaréta

   óvodapedagógus                                                                          óvodapedagógus


