Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016 évi
Beszámolójának kiegészítése
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (1) bekezdése
szerint a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az
intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon
beszámoljon. A beszámolási kötelezettségnek 2016. júniusi testületi ülésen csak
részben tudtam eleget tenni, mivel az óvodában egy nevelési év szeptember 1-től
következő év augusztus 31-ig tart. Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy szeptemberben a nyári időszak történéseivel kiegészíthessem
beszámolómat és határozatban fogadják el annak tartalmát. További kérésem,
hogy a későbbiekben a törvényi szabályozást követve az éves beszámoló az éves
munkatervvel együtt kerüljön véleményezésre és határozati döntéssel
alátámasztva minden év szeptember hónapban.
A Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje beszámolóját az
alábbiakkal egészítettem ki:
Személyi feltételek:
A gyermekek nyári életét is tevékenyen kellett megszervezni, hisz sokak nálunk
töltötték az egész nyarukat. A mindennapi élet szervezésében az óvoda dolgozói
igyekeztek törekedni arra, hogy érezzék a gyerekek, hogy nyár van és nincs
akkora megkötöttség. A kötött napirend mellett, engedtük, hogy lehessenek egy
kicsit szabadabbak. A nyári ügyeletet több, mint 60 óvodás gyermek vette
igénybe. A létszám augusztus végéig csökkent, de továbbra is indokolt volt a 2
óvodai csoport működése. Szempont volt, hogy a gyermekek lehetőleg
óvodánként kerüljenek elhelyezésre.
A bölcsődében szinte végig megtartott volt a 20 fős létszám. A
kisgyermeknevelők szabadságának nagy részét is ilyenkor adjuk ki, így a
gyermekek kettő helyett egy csoportban voltak elhelyezve. A túlzsúfoltságot
lehetőség szerint, a szabadban való tartózkodással igyekeztünk megoldani. A
nagy fizikai és idegrendszeri terhelés enyhítése érdekében a kisgyermeknevelők
mellett 1 fő dajka, egész nap a csoportban volt.
A nyár folyamán 2 kisgyermek kiiratkozott az intézményből. Ebben a Csigabiga
csoport volt érintett. Így jelenleg az ő létszámuk a többi csoportéhoz képest
kevesebb lett. 1 gyermek nyár végén iratkozott be az István király utcai
óvodába.
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Tárgyi feltételek:
A nyár folyamán a fenntartó felé benyújtott fejlesztési igényeim nagy része
megvalósult. Megtörténtek a beltéri, tisztasági festések és javítások, gumitéglák
lehelyezése, óvoda környékének rendezése új járdával. A bölcsődei terasz is
szabványnak megfelelő gumitégla burkolattal szépült meg. A Bocskai utcában a
nyár folyamán sikerült kicserélni az óvodai és a bölcsődei csúszdánkat is, a
korábbi balesetveszélyes eszközök helyett. Az István király utcai intézményünk
fedett kerékpár tárolót kapott, valamint a felnőtt mosdó is kialakításra került. A
további munkálatok, javítások kivitelezése átnyúlik a következő nevelési évre. A
fejlesztések részben a Jótékonysági bálunk bevételéből, részben önerőből és
önkormányzati támogatással valósultak meg, rövid idő alatt. Köszönjük szépen a
kivitelezők és szervezők segítségét!
Az Önkormányzat által benyújtott fejlesztési pályázat miatt az István király utcai
iroda fűtésrendszere nem lett korszerűsítve. A szennyvízrendszer is
korszerűsítésre szorul. Bízunk a pozitív elbírálásban, hogy a gyermekek számára
komfortos környezet kialakítása a fűtésszezon megkezdésével megoldhatóvá
válik.
Szakmai munka
A nyár ellenére, a dolgozók ugyanúgy tevékenykedtek, mint év közben. A
szabadságukból feláldozva, közös alkotói munkában vettek részt több héten
keresztül. Az óvónői nevelőtestület által átdolgozásra került a Helyi Óvodai
Programunk, amely a jelenlegi elvárás rendszer elemeit tartalmazza a szakmával
szemben.
A továbbképzési lehetőségekkel is éltünk. Fabisz Julianna intenzív meseterápia
képzésen vett részt önerőből. Neller Erika és Mihalik Gyuláné nyáron fejezték
be sikeresen az Oktatási Hivatal által támogatott Difer továbbképzést.
Köszönöm kollégáimnak egész éves lelkiismeretes munkájukat!
Kiegészítésként csatolom a Közalkalmazotti Tanács éves beszámolóját.
A Csorvási Óvoda és Bölcsőde Közalkalmazotti Tanácsának éves
beszámolója
2015-2016 tanévben
Az éves tervet már augusztusban a közalkalmazotti tanács elfogadta.
Az évnyitó értekezleten a dolgozókkal ismertettem a 2014516 év beszámolóját
és az új éves tervünket. A nevelési év folyamán a kollégákkal és a vezetővel
folyamatos volt a kapcsolattartás. Az óvónői értekezleteken is igyekeztem
képviselni a közösség érdekeit a KT elnökeként.
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Januárban volt a negyedéves ülésünk, ahol értékeltük az eltelt 4 hónapot, a
dolgozók hangulatát. Elfogadtuk az SZMSZ változtatásait. Az intézményvezető
tájékoztatta a KT-t a tervezett személyi változásokról, amelyek a nyugdíjazások
és a feladatfinanszírozás adta lehetőségek miatt váltak aktuálissá. A támogató
vacsora, a testületi kirándulás előkészítéséről és az ahhoz kapcsolódó
feladatokról is állást foglaltunk. Szó esett még a béremelésről, az új bértábla
kategóriáiról, ami fizetésben nem, de szabadságban jelent többet a dolgozók
számára.
Márciusban ismét az SZMSZ módosítását véleményeztük és elfogadtuk.
Vereskáné Salla Valéria írásban benyújtott javaslatát jelenlétében megbeszéltük,
majd később elfogadtuk. Az intézményvezető nem tudott eljönni betegség miatt
az ülésre, telefonon tájékoztatott bennünket, hogy a szabadság tervben mindenki
kérését próbálják figyelembe venni, és majd értesítenek bennünket, mikor lehet
az irodába az óvodatitkárnál megnézni a véglegesítés előtt.
Értekezleten tájékoztattam a dolgozókat a legutóbbi ülésről, és a jegyzőkönyvet,
a beadványt is elküldtem.
Folyamatosan köszöntöttünk e-mailben a dolgozókat születés és névnapjukon.
A havi kulcs-eseménytervet minden dolgozónak elküldtem online módon,
minden hónap elején. Ebben kikértem véleményüket, visszajelzéseiket.
Kezdeményeztünk színházlátogatást, amire 7 munkatársunk jelentkezett.
Figyelemmel kísértük a jubileumi jutalom esedékességét (2 fő), ami augusztusi
kifizetéssel lesz utalva.
Júniusban 14.-én tartottuk a negyedéves ülést, aminek témája az intézmény
éves munkájáról való beszámoló meghallgatása, véleményezése. Az eddigi éves
munkák értékelése, további feladatok megbeszélése, egyéb felmerülő kérdés
megvitatása. A jegyzőkönyvet elektronikus úton elküldjük mindenkinek.
A nyári időszakban a szabadság ideje alatt is az intézményvezetővel többször
egyeztettünk munkaerő felvétellel kapcsolatban. Volt mód a munkatársakkal is
többet beszélgetni, véleményüket megismerni. Sokan bejöttek szabadságuk alatt
közös szakmai munkát végezni, vagy továbbképzésen voltak. (nevelési program,
naplókészítés, csoportszobák szépítése, fejlesztése szülőkkel együtt). A
szabadság alatt többen nyaraltak, különféle módon pihentek, kikapcsolódtak,
hogy megújult erővel kezdhessék az új tanévet.
Augusztusban megtartottuk az éves egyeztető ülésünket, amire külön
meghívtuk az intézményvezetőt és helyettesét. Beszámoltunk a nyári időszakról,
és így összegeztük az egész évet. Összeállítottuk az éves tervet, előzetesen
kikérve véleményüket és javaslataikat figyelembe véve. Az intézményvezető
tájékoztatott bennünket a 2016/17 éves intézményi munkatervről, amit
kiegészítve támogattunk és javasoltuk elfogadásra

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje

A tanévnyitó értekezleten a munkatársakat tájékoztattuk a KT 2015-2016. évi
tevékenységéről, és a következő évi munkatervről és a beszámoló kiegészítését
is felolvastuk.
Az év kitűzött feladatait elvégeztük a munkatervben megfogalmazottak
alapján, de tartalmában lehet még többet tenni. Amiben van jogunk eljárni,
abban szívesen fogadjuk az észrevételeket, segítségkéréseket. Igyekszünk a
közösséget, több embert érintő kérdésekben a dolgozók véleményét eljuttatni az
intézményvezetőhöz és helyetteséhez.
A 2015/16-os tanév alatt most sem történt olyan érdekjogi probléma, amiben
képviselni kellett volna a közalkalmazottakat.
Továbbra is a kellemes munkalégkör, együttműködő közösség segítése a
szándékunk.
Köszönjük a bizalmat!
A KT tagjai: Bakos Lászlóné, Farkas Istvánné és Fabisz Julianna
Csorvás, 2016. augusztus 31.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet fogadja el a Csorvás Város
Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje beszámolójának kiegészítését!

Csorvás, 2016. 09. 15.

Vicziánné Vincze Mónika
Intézményvezető

