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Tisztelt

Tárgy: Tájékoztatás a 2015/2016
tanévkezdés feltételeinek alakulásáról

Polgármester Úr ! Jegyző Asszony ! Képviselő Testület !

A 2015 / 2016 – os tanév indításával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást tudom
adni.
A nyári karbantartási munkák részben megtörténtek.
Az udvari játékoknál lévő hiányosságokat pótoltuk: Viktória mászó várnál,
lengő hintánál a talajburkolat rétegvastagságát 300mm mélységben, megfelelő
szélességben és hosszúságban feltöltöttük homokkal, a már meglévő homokot
átszitáltuk. Homokozó ülőkék cseréje megtörtént, mindkettőben homokot
cseréltünk.
Óvoda területén lévő fák tisztítását Farkas Péter elvégezte. Menekülési utat
jelző piktogramokat felszerelték. Kerítést ahol kellett kijavították. Az óvoda
előtt lévő vaskerítést a diákok lefestették. Cserépkályhákat tisztították. Tűzifát
megvásároltuk 10 m3. Kerti bútorokat lecsiszoltuk, átfestettük. Egy szülőtől
kaptunk több méter anyagot, amiből ágyneműt varrattunk, ami szintén nem
került pénzünkbe. Aladin udvari játszóvár vásárlása, telepítése megtörtént.
A játszóvár teljes összege 571.000.-Ft.
Ebből: 337.180.-Ft báli pénz, 100.000.-Ft ZOLLNER Kft adománya, 20.000.-Ft
egy képviselő adománya és 113.820.-Ft Nőtincs Község Önkormányzatának
támogatása. Köszönet érte mindenkinek aki támogatta intézményünket, hogy
megtudjuk vásárolni a gyermekek részére igen hasznos és fejlesztő játékot.
Elmaradt a7 db. szén monoxid mérő vásárlása és felszerelése , mint már
jeleztem nem értek hozzá, hogy milyet kell vásárolni, ebben segítséget kérek.
Úgy tudom az óvoda névtáblájának cseréje folyamatban. Az épületben lévő
küszöbök már balesetveszélyesek.

Az Országos Szlovák Önkormányzat kiírt egy pályázatot, amelyen 90.000.-Ft-ot
nyertünk fejlesztő játékokra, ezt az összeget még nem költöttük el.

Személyi feltételek alakulása
Intézményünk személyi állományában változás nem történt.
Négy óvónő és két dajka látja el a feladatokat. Két óvónő rendelkezik szlovák
nyelvi végzettséggel.
Óraadóként heti 1x 2 órában logopédus fejleszti a gyermekeket. A tanév elején
pszichológus nézte meg gyermekeinket, és ahol szükséges a fejlesztés azt
jelezte. Az óvodai nevelés feladatai mellett nemzetiségi nyelvoktatást is tartunk.
A fűtési munkák elvégzését közhasznú alkalmazott látja el.
Gyermekek korosztályonkénti elosztása:
Kétcsoportos intézmény vagyunk, melyben szeptembertől 34 fő kezdi meg a
nevelési évet, ebből 12 fő tanköteles, 11 középsős, 11 kiscsoportos. 2016
februárjáig 40 főre növekszik létszámunk.
Kiemelt feladataink a tanévben:
- Felkészülünk az önértékelésre épülő külső szakmai ellenőrzésre és
értékelésre amely kiterjed pedagógusra, intézményvezetőre,intézményre.
- Szakmai továbbképzéseken való részvétel
- Egészséges életmódra nevelés / úszásoktatás, napi levegőzés, egészséges
étkezés, szabad és változatos mozgás biztosítása az udvaron./
- Környezetvédelem
,
tanulmányi
kirándulások
szervezése
Nógrádmarcalra,Gyadai Tanösvény, Nőtincs természeti környezetének
megismertetése tó. sóska hegy stb. Udvarunk vagyis környezetünk óvása,
rendben tartására nevelés,udvar takarítás.
- Biztonságos közlekedés alapjainak elsajátítása, országos vetélkedőn való
részvétel.
- Kirándulások szervezése szülőkkel, kulturális programok szervezése.
/Mesebérlet a váci Művelődési házba/
- Pályázatok figyelése
Nőtincs, 2015.09.21.
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