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1.  Az intézményegységek és fenntartóik
 
      A többcélú intézmény neve, székhelye, intézményegységei és fenntartóik:

     Neve, székhelye :       Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde
                                          9900 Körmend, Mátyás kir. u. 18.

      Intézményegysége:    Mátyás Király Utcai Óvoda             ( Központi óvoda )
                                         9900 Körmend, Mátyás kir. u. 18.

     Intézményegysége:     Bölcsőde
                                         9900 Körmend, Arany János u. 31.

     Tagintézménye:           Nádaljai úti Óvoda
                                          9900 Körmend, Nádaljai u. 19.

     Tagintézménye:           Molnaszecsődi Óvoda
                                         9912 Molnaszecsőd, Kossuth L. u. 45.

      Tagintézménye:          Egyházashollósi Óvoda
                                          9781 Egyházashollós, Arany J. u. 2.

      A Szarvaskendi Óvoda 2007. szeptember 1.-től 2008 június 30.-ig volt óvodánk    
      tagintézménye.

     Fenntartók:                     Körmend Város Önkormányzata ( gesztor )
                                          
                                               Magyarszecsőd Község Önkormányzata
                                               Molnaszecsőd Község Önkormányzata
                      Egyházashollós Község Önkormányzata

Magyarnádalja Község Önkormányzata
Pinkamindszent Község Önkormányzata
Vasalja Község Önkormányzata
Szarvaskendi Község Önkormányzata
Nagymizdó község Önkormányzata
Döröske Község Önkormányzata  

    
     Az intézményfenntartó társulás neve: 

     Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
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2.   Az intézmény szerepe Körmend és környéke nevelő – oktató  
      munkájában    

       A központi óvoda Körmend város második legrégebbi óvodája, mely 1905-ben nyitotta
       meg kapuit Körmend lakóinak gyermekei előtt.
       A több mint 100 éves intézmény mindig is jelentős szerepet töltött be a város  nevelő-
       oktató munkájában, hiszen nagyon sok kisgyermek nevelkedett a falai között és 
       elődeink is jó alapot adtak az iskolára való felkészítéshez.
       A visszajelzések alapján úgy gondolom ez ma sincs másként, csak mára változtak, 
       bővültek feladataink.

       Az óvoda 2003 tavaszán felkérést kapott az akkori Pedagógiai Intézettől, hogy lássa el
       Körmend és környékének fejlesztő pedagógia bázisóvodai ellátását, melyet természe-
       tesen  elvállaltunk. Bázisóvodai kapcsolattartónk, mentorunk Jurasits Jánosné óvónő,   
       fejlesztő pedagógus. A feladatellátás célja, hogy alkalmat biztosított az intézmény a 
       környező települések óvónőinek , hogy betekinthessenek óvodánk fejlesztő tevékeny-
       ségébe, bemutató foglalkozásokat nézhessenek meg, azokat elemezhessék, szakmai 
       előadásokat szerveztünk neves előadók meghívásával / Dr. Ransburg Jenő, Dr. Páli Judit/,
       új módszerekkel, eszközökkel ismerkedhettek pl. mozgáskotta.
       A 2006-2007es tanévben  a megyében egy kis visszaesés mutatkozott a bázisóvodai
       feladatellátásban- így nálunk is- mert nem volt központi vezetője, de ez hamarosan
       megváltozott.
       A Szakmai Szolgáltató Központ / úgy tűnik elégedett volt a munkánkkal, mely főként
       mentorunknak köszönhető / a bázisóvodai felkérést 2008-ban megismételte.  
       2009-ben szakmai bemutató anyaggal / rövid filmmel /mutatkoztunk be Szombathelyen,
       a Szakmai Szolgáltató Központban, mely nagyon jól sikerült.

       A Fejlesztő műhely, melyet  a Körmend és környéke fejlesztő pedagógusainak,
       gyógypedagógusainak szervezünk 2003-tól,sokáig nagyon jól működött. 
       Vezetője:  Jurasits Jánosné.  
       Lehetőséget biztosított az esettanulmányok megbeszélésére, fejlesztési tervek készítésére,
       fejlesztő játékok gyűjteményének elkészítésére, szakmai vitákra a szakemberek között.
       Az utóbbi időben sajnos kicsit lankadt a lelkesedés, kevesebb a résztvevő, de vannak 
       ötleteink az újításra.

       Jelentős szakmai előrelépésnek tekintjük intézményünk életében, hogy a Szakmai 
       Szolgáltató Központ Kárnics Ferencné óvónőt felkérte Körmend, Szentgotthárd,
       Őriszentpéter és a körzetükben található települések játék és minőségbiztosítási
       szaktanácsadójának 2008 szeptemberétől.

       A kistérségi óvónői munkaközösség vezetője: Szabóné Szőke Ilona, óvónő,
       gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár.
       Körmend és környéke óvónői számára szervezett programokat, előadásokat.
       Sajnos a részvétel már itt sem a régi, de még vannak próbálkozások a fenntartására. 

Körmend és környéke óvodavezetői munkaközösség vezetője volt Vadász Mária 
óvodavezető 2007 szeptemberig.  Sajnos a megnövekedett feladataim miatt tovább
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         nem tudtam vállalni a feladatot. Pedig nagy szükség lenne rá, hogy valaki felvállalja,
         hiszen ezeken a találkozókon tudtuk megbeszélni a szakmai munkával kapcsolatos
         intézményvezetői feladatainkat, a törvényi változásokat, a dokumentumok elkészítését.

        A Központi óvoda feladatellátása során a körzetébe tartozó jelentkezők igényét elégíti
ki elsősorban, majd a bennünket választó Körmendi körzeten kívüli igényeket és végül
de nem utolsó sorban a vidékiek kérését. A csoportok száma: 8
A központi óvoda vezető helyettese: Sövegjártó Zoltánné

        A bölcsődei egység 2007 július 1.- től tartozik az intézményhez, külön szakmai 
        vezetővel : Bősze Lászlóné.
        A bölcsőde feladata a 20 hetes csecsemők ellátásától 3 éves korig a kisgyermekek
     gondozása – nevelése, harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkori és 

egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A bölcsődei ellátás elsősorban a Körmendi igényeket elégíti ki, de előfordult, hogy 
vidéki gyermeket is fel tudtunk venni a 4 bölcsődei egységbe.

         A megnövekedett igények miatt sajnos minden évben voltak és jelenleg is vannak   
„várólistán”,akiket igyekszünk minél előbb felvenni, de csak ha a szülő dolgozik. 

A Nádaljai úti Óvoda  működési ( felvételi) körzete a Horvátnádaljai városrész
 területe, ahova az utóbbi időben több család is kiköltözött, így az iskolába menő 

gyermekek utánpótlása nem okozott gondot. Egy vegyes csoporttal üzemel.
Tagóvoda vezető: Némethné Stuhl Anna.

  A tagóvoda 1980 októberétől működik és a kezdetektől a II.sz Napközi Otthonos
Óvodához ( a mai Mátyás Király Utcai Óvodához ) tartozott.

A Molnaszecsődi Óvoda 2007. szeptember 1.-től tartozik az intézményhez, jelenleg
a Molnaszecsődi, Magyarszecsődi, ( a Szarvaskendi Óvoda megszűnése miatt) a

 Szarvaskendi, Nagymizdói és Döröskei gyermekek nevelését – oktatását végzik.
A helyi igények kielégítése céljából gyakran szerepelnek gyermekműsorral a település
rendezvényein. Tagóvoda vezető: Tóth Lászlóné.

Az Egyházashollósi Óvoda szintén 2007. szeptember 1.-től tagóvodája a Mátyás Király
Utcai Óvodának. Itt évek óta sajnos nagyon alacsony a gyermeklétszám, mivel csak 
helybéli gyermekek járnak az óvodába. Az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy 
minél tovább fenntartsa ezt a feladatellátást, cserébe az óvónők gyakran készítik fel az
óvodásokat a falu rendezvényein való szereplésre. Tagóvoda vezető: Bauer Ildikó.

A központi óvoda  és tagóvodák dolgozói egyaránt arra törekednek, hogy az intézmé-
nyünkbe járó gyermekek „ jól érezzék magukat, egészséges, jó mozgású, értelmes,
érzelmileg stabil, tettre kész, jó közösségi emberekké váljanak, akik képesek lesznek 
meglátni és megérteni az őket körülvevő szépet és jót, vigyáznak természeti és
társadalmi értékeinkre, érthetően, választékosan fejezik ki magukat és alapvető 
képességeik birtokában képessé vállnak az iskolai tanulmányok megkezdésére.” (HOP)
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3.   Az intézmény feltételrendszere

 Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok:

              -  A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény
-  A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény
-  A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény
-  A 11/1994 (VI.8.) számú MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények
    működéséről

                       -   Az 137/1996.(VII.28 )számú Korm. rendelet az óvodai nevelés országos
                           alapprogramjáról.
                       -  Az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi
                           igazgatásról.
                       -  A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
                           jóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai  
                           feladatairól és működésük feltételeiről.

            Kiegészítő tevékenységet meghatározó jogszabályok :

                        -  Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
                        -  Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.rend.

            Szakmai alapdokumentumaink :

                         -  Óvodai Nevelés Országos alapprogramja
                         -  Helyi Óvodai Nevelési Program
                         -  Minőségirányítási Program
                         -  Módszertani levél / Bölcsőde /
                         -  Bölcsődei Nevelési Alapprogram

            A működést szabályozó érvényes dokumentumok:

Az intézmény rendelkezik a működést szabályozó érvényes dokumentumokkal, 
melyek felülvizsgálata, módosítása folyamatos a törvényi változásoknak megfelelően.

                           Alapító okirat, Törzskönyv, Felvételi naplók, Csoportnaplók, Házirend,
                           szabályzatok pl. Szervezeti és Működési Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat,
                           Közalkalmazotti Szabályzat, Gyakornoki Szabályzat stb. munkatervek.
                           A bölcsődében felvételi napló, beszoktatási füzet, Törzslapok stb.

 Az intézmények összevonása után egységesítettük dokumentumainkat.         

         Az intézmény irányítását a 2007-ben létrejött igazgatótanács végzi, melynek tagjai:
         az intézményvezető, a bölcsődei szakmai vezető, vezető helyettes, 3 tagintézmény-
         vezető. 

         Az intézményben a Közalkalmazotti Tanács és a Szülői Szervezet ( bölcsődében     
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         Szülői Fórum ) működési feltételei biztosítottak. A vélemények  szóbeli 
         vagy írásbeli formában  ( kérdőív )meghallgatásra találtak,  a folyamatos tájékoztatás a 
         vezető részéről  megtörtént.

         Az étkeztetést a SODEXO vállalkozásban végzi a központi óvodában, bölcsődében,
         és a Nádaljai úti Óvodában. A bölcsőde helyben főz a kicsiknek, a többieknél melegítő-
         konyha üzemel.  Az ételt a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda konyhájáról kapjuk.
         A Molnaszecsődi és Egyházashollósi óvodában az ATROPLUSZ szállítja az ételt.

         A központi óvoda nyitva tartási ideje a szülői igények alapján: 530 – 1730-ig tart.
         A reggeli kezdő időszakban és a délutáni zárás előtt 1-1 órában 1 óvónő tart ügyeletet.
 A bölcsőde reggel 530 órakor nyit és délután  17 órakor zár.
         A Nádaljai úti Óvoda, a Molnaszecsődi és Egyházashollósi Óvoda 630 – 1630-ig
         üzemel naponta.

         A dolgozók munkaideje:    óvónők                    heti 32 óra
                                                     dajkák                     heti 40 óra
                                                     gondozónők            heti 35 óra           ( Bölcsi )
                                                     karbantartó              heti 40 óra           ( Bölcsi, Mátyás )
                                                     mosónő                   heti 30 óra            ( Bölcsi )
                                                     takarítónők              heti 40 óra           ( Bölcsi )
                                                     dajka-konyhai         heti  35 óra           ( Nádalja )

         Munkarend:  A tanév elején megbeszéltek és írásba foglaltak alapján lépcsőzetes 
                               munkakezdéssel és befejezéssel dolgoznak a központi óvodában.
                               Az óvónők 3 csoportban havonta váltják a délelőttös és délutános
                               műszakot. A központi óvoda maradék 5 csoportjában és a Molnaszecsődi
                               és Egyházashollósi Óvodában kéthetente történik  a csere.
                               A Nádaljai úti Óvodában állandó délelőttös és délutános műszak van.
                               A Mátyás Király Utcai Óvodában 2 kolléganő egyedül viszi a csoportot,
                               /mivel az önkormányzat 2007.-től elvett tőlünk 2 óvónői státuszt/
                               nekik délutánonként segítenek be a többiek. Ha kiesik valaki nagyon 
                               nehéz így a munkaszervezés. A szülők nagyon nem szeretik a csoportok 
                               összevonását, mely érthető is, hiszen kisgyermekek esetében nagyon
                               fontos az érzelmi biztonság, a közvetlen óvónőhöz való kötődés.
                               A 8 dajka hetente váltja a délelőttös és délutános műszakot. / 4-4 fő/

                               A bölcsődében a munkakezdés és befejezés szintén lépcsőzetes:
                               A reggeli kezdéskor 530-kor 1 gondozónő kezd, majd 7 órakor, 9 órakor
                               és 10 órakor jönnek a többiek. A 2 takarítónő délelőttös és délutános, a 
                               6 órás mosónő pedig középidőben jön. 

                               A Nádaljai úti Óvodában mivel 1 fő látja el a konyhai feladatokat és a 
                               dajkai munkát 7 órában, ezért neki megosztott a munkaideje. 
                               Nagyon nehéz így a feladatellátás, ezért igyekeztünk a gondon segíteni,
                               2009-ben a Munkaügyi Központ pályázata segítségével alkalmaztunk
                               1 dolgozót 6 hónapig, 2010.-ben pedig közhasznú foglalkoztatottatkértünk
                               és kaptunk  március 1-től 5 hónapra.
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3.1.   Tárgyi feltételek

        Bölcsőde
         
           Az utóbbi években jelentős változások történtek a bölcsődei tárgyi feltételek 
           tekintetében, melyet főként a fenntartó  önkormányzatnak köszönhetünk.

          2008.    Megtörtént az elmaradt fürdőszoba felújítása.
                      Korszerűsítették a fűtésrendszert.
         Megtörtént a folyosó, mosdó, 2 terasz járólapozása.

Udvarrendezésben segítettek a Városgazdálkodás emberei.
Törülközőtartók, ágyneműtartós szekrények, öltözőszekrények cseréje. 
Új fa játékpolcok kerültek a csoportszobákba.

          2009. Önkormányzati pályázat beadása „ A Bölcsődék és közoktatási intézmények
                             infrastrukturális fejlesztése valamint közösségi buszok beszerzése, 
                             támogatás igénybevételének részletes feltételeiről.”

Az elnyert összeg:      15 530 000 Ft
                            Támogatási önrész :    3 882 500 Ft

A pályázatból megvalósult a bölcsőde épületének külső szigetelése, a tető
                            szigetelése, villámvédelemmel való ellátása.

Kültéri ablakok, ajtók cseréje, párkányok bádogozása.
A fal külső színezése. Új műanyag ágyakat kaptak a kisgyermekek.

     Intézményi pályázati pénzből udvari rugós játékokat vásároltunk 2 db-ot.
A szülők új homokozó kereteket készítettek és homokot is hoztak.

        Mátyás ovi

         A megszépült bölcsőde mellett, most elég kopottnak tűnik a központi óvoda, de 
         reméljük, hogy a 2010 februárjában beadott infrastrukturális pályázat az önkormányzat 
         által ismét sikeres lesz és így az ovi is megújul. Köszönöm a pályázat támogatását!
         Természetesen évről évre igyekszünk szépíteni, új eszközöket beszerezni, de most már   
         ráférne az épületre egy nagyobb felújítás. Az eszközöket pályázatokból, a Mátyás Ovi  
         Alapítvány pénzéből, SZM támogatásból és a költségvetés megtakarításaiból 
         igyekeztünk beszerezni.

         2006        Eszközfejlesztési pályázatból öltözőszekrények cseréje, homokozó keretek
                             készítése, udvari fa asztalok, padok.
                             Költségvetésünkből: homokozó játékok, folyékony szappanadagolók,
                             takarók vásárlása, játékok Karácsonyra.

SZM pénzből kismotorok az udvarra, csoportonként 10 000Ft játékra.
Alapítványi pénzből videó kamera, ülő-egyensúlyozó és mozgó-

 egyensúlyozó fa játék került megvásárlásra.

          2007 Új kerítés készítése az Arany János utcai bejárathoz, int. költségvetésből.
Elkezdődött a parkoló kialakítása. Alapítványi pénzből 2 db rugós játék az 
udvarra, 50 db fektető, lepedő, 2 csoportnak beépített szekrény.

                            SZM pénzből 10 000 Ft a csoportoknak, tempera vásárlása nagyobb tételben
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                            Költségvetésből játékok Karácsonyra.

          2008          Új gázkazánok telepítése, radiátorcsapok, fűtéscsövek  cseréje, 
                             térburkolattal ellátott terület kialakítása önkorm. pályázatból.

Költségvetésünkből fenyőfa szekrények, tálaló szekrények készíttetése,
4 csoport parkettájának csiszolása, lakkozása, játékok a csoportoknak. 

                            SZM pénzből játékok a csoportoknak.

         2009 Önkormányzati pályázatból: vízvezeték csövek cseréje,
hosszú folyosó burkolása, 1 csoport parkettájának felszedése, betonozás,

                             új parkettával való ellátása.
Költségvetésből bejárati ajtó cseréje műanyagra, 1 csoport, folyosó,

                            iroda festése.
Irodabútor pályázati pénzből, és 2 homokozó keret vásárlása.
Alapítványi pénzen: udvari fa mászókás csúszda, hinták.

        Nádaljai úti Óvoda

          2006-ban megtörtént az egész épület újra építése, kiegészítve tornaszobával, terasszal,
          a falu lakóinak orvosi rendelővel, könyvtárral, klubhelyiséggel. A szépen felújított
          óvodát örömmel vették birtokba a gyermekek. A költségvetésünkből öltöző-
          szekrényeket készíttettünk a régiek helyett.
          Évente a játékállomány bővítésére fordítottunk kisebb összegeket.

          2009           Önkormányzati pályázatból megtörtént az óvoda tetőszerkezetének
                             leszedése, újralécezése, cserepezése. / Az óvoda újraépítésénél a régi
                             került felrakásra, mert nem volt az új tetőre elegendő  pénz /.
                             A Városgazdálkodás segítségével az udvari pergola visszatelepítése.

         Molnaszecsőd

         2008            A Szarvaskendi Óvoda jogutód nélküli megszűnése után az oda járó
                             gyermekeket a szülők a Molnaszecsődi Óvodába kérték. Így az ott lévő 
                             játékok / fejlesztő játékok, tornaszerek, konyhabútor, udvari játék stb/
                             ¾  része a Molnaszecsődi Óvodába került, segítve ezzel eszköz-
                             ellátottságukat.

          2009           Megtörtént az udvari melléképület tetőszerkezetének javítása.
                             A tálalókonyha csempézése, udvari játékok lefestése.

          Egyházashollós

          2008            Kőműves munkálatok, javítások elvégzése.
                               Udvari játékok átfestése, javítása.

          2009             Lépcsőkorlát cseréje.
                               Udvari rugós játék vásárlása a költségvetésből.
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3.2.   Személyi feltételek

A Mátyás Király Utcai Óvoda személyi állománya

                                                                                                                                                      .

Csoportok száma            Óvónő           Dajka              Egyéb dolg.         Külső szakember

           8 db                        15 fő              8 fő                        -                      orvos, védőnő
                                                                                                                       logopédus

                                                                                                                                                     .

A Nádaljai úti Óvoda személyi állománya

                                                                                                                                                      .

Csoportok száma            Óvónő           Dajka             Egyéb dolg.         Külső szakember

           1 db                         2 fő              1 fő                        -                      orvos, védőnő
                                                                                   A dajka  látja el a
                                                                                   konyhai feladatokat.                             
                                                                                                                                                     .

A Molnaszecsődi Óvoda személyi állománya 

                                                                                                                                                      .

Csoportok száma            Óvónő           Dajka              Egyéb dolg.         Külső szakember

           1 db                         2 fő               1 fő                        1 fő                 orvos, védőnő
                                                                                     konyhai kisegítő       logopédus 
                                                                                                                                                     .

Az Egyházashollósi Óvoda személyi állománya

                                                                                                                                                      .

Csoportok száma            Óvónő           Dajka              Egyéb dolg.         Külső szakember

           1 db                         2 fő               1 fő                       -                       orvos, védőnő
                                                                                            
                                                                                                                                                     .
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A Bölcsőde személyi állománya

                                                                                                                                                      .

Csoportok száma    Gondozónő    Takarítónő   Mosónő   Karbantartó   Külső szakember

           4 db                    9 fő                 2 fő               1 fő             1 fő                     orvos 
                                                                                            
                                                                                                                                                     .

A központi óvodában és a tagóvodákban minden óvónő felsőfokú végzettségű.
A 7 évenkénti továbbképzés első ciklusát minden kolléganő teljesítette 2006-ig.
A második ciklus során, mely 2013-ig tart folyamatosan végezzük a továbbképzéseket.
Eddig központi támogatásból finanszíroztuk a továbbképzéseket, 2010-től pályázati 
lehetőségek segítségével, költségvetési megtakarításból, szponzori támogatásból.
Minden óvónő rendelkezik alapfokú számítógépes ismeretekkel és elvégeztük a 
kompetencia alapú óvodai nevelés 30 órás tanfolyamát / ingyenesen /.

A továbbképzések központi támogatásának segítségével több óvónő is másoddiplomát 
szerzett, szakvizsgázott pedagógusok, a Mátyás Király Utcai Óvoda dolgozói:

Közoktatási vezető                         5 fő
Fejlesztő pedagógus                       2 fő
Gyógypedagógus                            1 fő

A technikai dolgozók létszáma az óvodákban 12 fő, ebből 11 fő dajka. 
A központi óvodában 2 dajka kivételével, mindenki elvégezte a dajkaképzőt.
2009-ben 7 dajka elvégezte az intézményünkben a Regionális Szakmai Szolgáltató Központ
által szervezett dajka szakmamegújító továbbképzést.

A bölcsődei gondozónők is aktívan részt vettek a különböző továbbképzéseken, a nekik 
szervezett konferenciákon, sétákon.
2007.-ben               3 fő vett részt a Nagykanizsán tartott szakmai konferencián.
                               Bölcsődék Országos Konferenciáján 2 fő
                               Továbbképzésen 1fő / A bölcsődei gondozó-nevelő munka a minőség 
                               tükrében /
                               Tapasztalatcserén 1 fő vett részt Meseház Bölcsődében Szombathelyen.
                               Tapasztalatcserén 2 fő vett részt a Módszertani Bölcsődében 
                               Szombathelyen. / Intézményvezető, Szakmai vezető /

2008.-ban               Szakmai Konferencia Szombathelyen 4 fő
                               Továbbképzés 2 fő / Gyermekvédelem. Művészeti nevelés /
                               Kisgyermek nevelő-gondozó képzésben vett részt a szakmai vezető.

2009.-ben              „Sétán”, vagyis másik bölcsődében tett látogatáson részt vett 3 fő,
                               Helyszín: Lenti
                               Szakmai napokon Szombathelyen részt vett 2 fő az MMIK-ben.
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                               Továbbképzésen 3 fő /Művészeti élmények a kisgyermekkorban, bábjáték 
                               Regionális Szakmai Konferencia Zalaegerszeg, részvétel 3 fő.

A bölcsődei gondozónők legmagasabb iskolai végzettsége:

Csecsemő és gyermekgondozó :             5 fő
 Bölcsődei szakgondozó:                          2 fő

Kisgyermekgondozó –nevelő                  1 fő
                                      Egészségtan tanár                                   1 fő

A személyi feltételeket illetően jelentős változások történtek 2006-tól az intézményekben:

Mátyás Király Utcai Óvoda
                       2006   Hujberné Varga Izabella  nyugdíjba ment, helyét Kőházyné 
                                                 Fasching Anikó óvónővel töltöttük be.

          2007   Balla Lászlóné  óvónő kérte korengedményes nyugdíjazását.
                                                 Magyar Antal befejezte a nyugdíj melletti óvodai munkát.
                                                 Papp Béláné rokkant nyugdíjassá vált, helyette Pappné
                                                 Rózsa Máriát vettük fel dajkának.
                                                 Gujtmann Lászlóné kérte nyugdíjazását. 
                                                 Helyére Joó Lászlónét vettük át a bölcsődéből. 

                                      2008   Köppel Erzsébet  2008 júniusában lett nyugdíjas.
                                                 / Sajnos a megüresedett 2 óvónői státuszt nem tölthettük be./
Nádaljai úti Óvoda
                                     2007    Tandl Tiborné konyhai kisegítő nyugdíjba ment.
                                                 Helyét nem tölthettük be.
Szarvaskendi Óvoda
                                     2008    Pusztainé Dévai Judit óvodavezető, Gerencsér Anita óvónő
                                                 és  Tóth Jánosné  dajka munkaviszonya az óvoda
                                                 megszűnésével sajnos megszűnt. Elhelyezésükre az összevont
                                                 intézményben  nem volt lehetőség.

Bölcsőde
                                    2007     Pék Szilveszterné gondozónő,  Simon Tiborné takarítónő 
                                                 áthelyezése a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodába.
                                                 Joó Lászlóné áthelyezése a Mátyás Király Utcai Óvodába.

                                    2008     Csernyik Istvánné / volt bölcsődevezető / prémium évek
                                                 programba való bekapcsolása /.

A külső szakemberek alkalmanként vagy meghatározott rendszerességgel látogatták az 
intézményeinket.

A bölcsőde esetében megbízási szerződést kötöttünk Dr. Bárány Zsuzsannával, aki a 
szükséges ellátást biztosítja havonta és tölti a törzslapokat.
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     A központi Óvoda orvosa:            Dr. Bárány Zsuzsanna
     Nádaljai úti Óvoda orvosa:           Dr. Abdel Hameed
     Molnaszecsődi Óvoda:                 Dr.  Tóth Renáta       
     Egyházashollósi Óvoda:               Dr. Tóth Renáta                         

 Az együttműködés éves terv alapján történik:
                                        Általános orvosi vizsgálat évi 1 alkalom.
                                        Tisztasági vizsgálatok havi 1 alkalom / védőnő/.
                                        Szemészeti szűrés kiscsoportban.
                                        Hallásvizsgálat nagycsoportban, szükség esetén előbb.
   
A logopédus a korábbi években Lakosiné Dobronics Zsuzsanna volt, jelenleg Nagyné
Drávecz Klára.
Mivel ő is külső szakember, ezért nem megy ki minden intézménybe. Heti 1 alkalommal
jár el a Molnaszecsődi Óvodába, ahova a szülők átviszik az Egyházashollósi gyermekeket.
A Mátyás Király Utcai Óvodába heti 4 alkalommal jár és itt foglalkozik a Nádaljai úti Óvoda
logopédiai fejlesztésre rászoruló gyermekeivel.

A Nevelési Tanácsadó fejlesztő foglalkozásaira heti 1 alkalommal kísérik a szülők a 
fejlesztésre rászoruló gyermekeket. Elég kevés akit elvisznek a szülők, inkább csak a 
vizsgálatot kérik. A gyermekek többségével a központi óvodában a fejlesztő pedagógusok
és a gyógypedagógus foglalkoznak egyéni és kiscsoportos formában.

Mátyás Király Utcai Óvoda
                                                                                                                                                   .

                                                               2006/2007        2007/2008    2008/2009    2009/2010

Nevelési Tanácsadó vizsgált                      6 fő                    8 fő              8 fő              20 fő

Fejlesztő vagy gyógyped. fejlesztett         18 fő                   2fő            17 fő              16 fő

Logopédus fejlesztett                                 28 fő                 25 fő           23 fő              42 fő

                                                                                                                                                     .

Nádaljai úti Óvoda

                                                                                                                                                   .

                                                          2006/2007        2007/2008    2008/2009    2009/2010

Nevelési Tanácsadó vizsgált                     -                         -                   1                    1

Logopédus fejlesztett                                2 fő                 3 fő               4 fő               4 fő

                                                                                                                                                     .
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Molnaszecsődi Óvoda

                                                                                                                                                   .

                                                     2007/2008       2008/2009       2009/2010

Nevelési Tanácsadó fejlesztett                       -                        1 fő                  2 fő

Logopédus fejlesztett                                     5 fő                   4 fő                  7 fő

                                                                                                                                                   . 

Egyházashollósi Óvoda

                                                                                                                                                   .

                                                    2007/2008        2008/2009        2009/2010

Nevelési Tanácsadó fejlesztett                       -                      1 fő                     -

Logopédus fejlesztett                                   3 fő                    2 fő                  4 fő

                                                                                                                                                   . 

4.    Csoportlétszámaink alakulása
        
       Az óvodák kihasználtsági mutatói:

2006/2007

         1.   Nagycsoport                             27 fő
         2.   Nagycsoport                                       24 fő
         3.   Középső csoport 26 fő
         4.   Vegyes csoport               25 fő
         5.   Vegyes csoport                  27 fő
         6.   Vegyes csoport                               24 fő
         7.   Részben osztott kiscsop. 27 fő
         8.   Kiscsoport                                      24 fő

         9.  Vegyes csoport Nádalja        30 fő
                          
                                           Összesen:              234 fő
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                                       2007/2008

         1.   Aranyhal csoport 26 fő
         2.   Vackor csoport 26 fő
         3.   Búzaszem csoport 29 fő
         4.   Süni csoport 25 fő
         5.   Aranyvár csoport 27 fő
         6.   Csillag csoport 23 fő
         7.   Napsugár csoport 25 fő
         8.   Boglárka csoport 24 fő 

         9.   Szivárványrét csop. Nádalja 28 fő
 
       10.   Vegyes csoport Molnaszecsőd 25 fő

       11.   Vegyes csoport Egyházashollós 18 fő

       12.   Vegyes csoport Szarvaskend 12 fő

                                       Összesen:                  288 fő

                                       2008/2009

  1.   Aranyhal csoport 25 fő
         2.   Vackor csoport 23 fő
         3.   Búzaszem csoport 24 fő
         4.   Süni csoport 23 fő
         5.   Aranyvár csoport 25 fő
         6.   Csillag csoport 21 fő
         7.   Napsugár csoport 26 fő
         8.   Boglárka csoport 23 fő 

         9.   Szivárványrét csop. Nádalja 29 fő
 
        10.   Vegyes csoport Molnaszecsőd 27 fő

        11.   Vegyes csoport Egyházashollós 15 fő

                                          Összesen:                261 fő
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                              2009/2010     / 2010. márc.1./

1.   Aranyhal csoport 26 fő
         2.   Vackor csoport 22 fő
         3.   Búzaszem csoport 24 fő
         4.   Süni csoport 24 fő
         5.   Aranyvár csoport 24 fő
         6.   Csillag csoport 25 fő
         7.   Napsugár csoport 23 fő
         8.   Boglárka csoport 23 fő 

         9.   Szivárványrét csop. Nádalja 29 fő
 
        10.   Vegyes csoport Molnaszecsőd 20 fő

        11.   Vegyes csoport Egyházashollós 14 fő

                                        Összesen:                  254 fő

A bölcsőde kihasználtsági mutatói :

Beíratott gyermekek száma 2007.év folyamán

Hónap 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Beíratott 
gyermekek

49 53 52 54 54 52 53 51 62 43 43 43

Kihasználtsági mutató 2007. év folyamán

Kihasználtsági
%

Hónap

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10 11. 12.
Beíratott 

gyermekhez
viszonyítva

114 127 128 131 134 130 132 124 102 103 107 107

Átlag férőhely kihasználtság a beíratott gyermekekhez viszonyítva: 120,04 %

Beíratott gyermekek száma 2008.év folyamán

Hónap 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Beíratott 
gyermekek

46 44 44 47 48 48 47 49 47 46 46 45
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Kihasználtsági mutató 2008.év folyamán

Kihasználtsági
%

Hónap

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10 11. 12.
Beíratott 

gyermekhez
viszonyítva

111 106 1108 113 120 120 117 121 101 113 112 112

Átlag férőhely kihasználtság a beíratott gyermekekhez viszonyítva: 112,12 %

Beíratott gyermekek száma 2009.év folyamán

Hónap 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Beíratott 
gyermekek

48 50 51 51 51 52 52 54 40 45 50 47

Kihasználtsági mutató 2009. év folyamán

Kihasználtsági
%

Hónap

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10 11. 12.
Beíratott 

gyermekhez
viszonyítva

111 121 123 127 127 130 - 128 88 104 114 117

Átlag férőhely kihasználtság a beíratott gyermekekhez viszonyítva: 117,16 %

5.     A bölcsődei gondozás – nevelés alapelvei, feladatai

        A nevelés alapelvei:  -  A gondozás és nevelés egységes elvének elve
                             -  Az egyéni bánásmód elve

-  Az állandóság elve
-  Az aktivitás, az önállóság segítésének elve
-  A pozitívumokra támaszkodás elve
-  Az egységes nevelő hatások elve
-  A rendszeresség elve
-  A fokozatosság elve

    A gondozás – nevelés  feladatai: 
1.   Az egészséges testi fejlődés elősegítése és az egészséges

                                                     életmód kialakítása
2.   Az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése
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3.   A megismerési folyamatok fejlődésének segítése, értelmi 
                                                      fejlesztés

Kiemelt nevelési terület a bölcsődében:  

                                                A természet szépségeinek megismertetése, az egészség-
                                                      nevelés  tükrében.

6.   Óvodai nevelésünk célja, kiemelt területeink

        Óvodai nevelésünk célja, az intézményünkbe felvett 3 éves kortól legfeljebb 8 éves 
        korig / tankötelezettség eléréséig / a gyermekek sokoldalú és harmonikus személyi-
        ség - fejlesztése az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével.
        Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ahol a gyermeket különleges védelem illeti
        meg. 

        Óvodánk kiegészíti a családi nevelést és vele együttműködve szolgálja a gyermekek
        optimális fejlődését.
        Az óvoda funkciója: óvó-védő, szociális, nevelő – személyiségfejlesztő .

        Helyi Óvodai Nevelési programunk kiemelt területei:
 -  Játék / főként a szabad játék /
 -  Anyanyelvi nevelés

-  Mozgásfejlesztés
-  A környezet megismerésére nevelés, környezetvédelem
-  Hátrányos helyzetűek kompenzációja

    Az óvodai élet tevékenységi formái:
-   Játék
-   Vers, mese
-   Ének, zene, énekes játék
-   Rajzolás, mintázás, kézi munka
-   Mozgás
-   A külső világ tevékeny megismerése
-   Munka jellegű tevékenységek
-   Tanulás

7.    Az intézményben folyó  pedagógiai munka

     -   Nevelőmunkánkat az Országos Alapprogram és a Helyi Óvodai Nevelési Program
          határozza meg, az ebben foglaltak megvalósítása minden óvónőre nézve kötelező.
          Voltak kollégák akik kiegészítésként vettek ötleteket más programokból egy-egy      
          nevelési területhez, de ez egyáltalán nem baj, sőt változatosabb ezáltal a feladatellátás.

  -   A HOP kiemelt területei valamennyi csoport életében fontos szerepet töltöttek be.
          Az óvónők érdeklődési körétől függően alakult, hogy ki mely területet szereti jobban,
          mi az erőssége. Van olyan csoport ahol a kiemelt területek közül is nagyobb hangsúlyt
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         kap pl. a mozgás, vagy az anyanyelvi nevelés, vagy a külső világ tevékeny megismerése 

      -  Az óvónők módszertani szabadságának megvalósításában, bőven van lehetőség 
          arra, hogy megmutathassák egyéni képességeiket, mellyel változatossá, színesebbé
          válik az óvodai munkánk. Nem csak a kiemelt területek kapcsán, de ének –zenében,
          színjátszásban, rajzolás, mintázásban, hagyományőrzésben is vannak tapasztalt, 
          jó képességű óvónőink.

     -   A játék, elsősorban a szabad játék, a játékos tevékenységek nagyon fontosak, hiszen
          a játék során észrevétlenül is nagyon sokat fejlődnek óvodásaink.
          Szaktanácsadónk is több alkalommal tartott előadást a környező településeken a játék-
          ról, mint a kisgyermekkor legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenységéről, mely az 
          óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.            

Óvodánk a Fejlesztő pedagógia bázisóvodája, mely Körmend és környéke óvónőinek 
ad lehetőséget, hogy havi 1 alkalommal betekintést nyerjenek a központi  óvoda 
fejlesztő tevékenységébe. Erre csak ritkán akad jelentkező, ellenben a szakmai 
napunkat szép számmal látogatták, melyen a 3 fejlesztő Jurasitsné, Sávolyné és Szabóné 
bemutató foglalkozását tekinthették meg és új eszközzel, módszerrel is ismerkedhettek. 

           
      -   Szakmai bemutató anyag készült DVD formájában a központi óvoda Bázisóvodai
          működésének bemutatásáról a Nyugat Magyarországi Egyetem Szakmai Szolgáltató

 Központ kérésére. Minden csoportban készültek felvételek, az intézményvezető és a 
mentor állították össze a szöveget és a hozzá szánt anyagot. Az összeállítás 
megtekinthető a Szolgáltató Központ honlapján. 

      
     -   A fejlesztő műhely foglalkozásai nem mindig voltak sikeresek, kevés számmal jöttek 

el a kollégák a többi intézményből. A fejlesztő műhely vezetője sok mindent 
megpróbált, jó előadókat hozott. Sajnos létszámhiányra hivatkoztak.

  -  Kőházyné Fasching Anikó óvónő mesegyűjteményt jelentetett meg 2009.-ben.

    -   2006.-ban bekapcsolódtunk azoknak az intézményeknek a csoportjába, melyek velünk
         együtt kiemelt területként kezelik a külső világ tevékeny megismerését.
         Az összejöveteleken Sávolyné Lőrincz Erika  vett részt. Sajnos a leépítésekre, létszám-
         hiányra hivatkozva csak 2 évig működött  a dolog.

      -   Az intézményben vezetett dokumentumok mint pl. a személyiséglapok, mérőlapok
          átdolgozása a törvényi változásoknak megfelelően megtörtént és így vezetik az
          óvónők minden gyermekről.

   -   Az óvoda internetes honlapot működtet, melynek felelőse: Sövegjártó Zoltánné.
          A szülők, érdeklődők itt is tájékozódhatnak óvodánk  életéről, programjairól. 

      -  Sajnos évről évre egyre több azoknak a gyermekeknek a száma, akik felzárkóztatásra,
          egyéni fejlesztésre szorulnak. A korábbi években a Nevelési Tanácsadó végezte a nagy
          csoportos gyermekek felmérését, de 2009.-ben ezt felvállalták a fejlesztő óvónők, mivel
          az óvodai környezetben, ismerős felnőttel reálisabb a gyermekek teljesítménye.
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          A kiszűrt gyermekek fejlesztését is ők végzik az intézményben.
      Nagyon sok a megkésett beszédfejlettségű, beszédhibás gyermek is, így a logopédusnak

          is egyre több a feladata.

      -   Az új dolgokra nyitott, megújulni képes a nevelőtestületünk, ezért a kompetencia alapú
          óvodai nevelés pályázatán is szerettünk volna indulni, de sajnos az önkormányzat nem 
          bennünket támogatott. Ennek ellenére nagyon sok szakirodalmat beszereztünk, 
          tanfolyamon vettünk részt és a 2010. szeptemberében beinduló / új alapprogramnak
          megfelelő / átdolgozott Helyi Óvodai Nevelési  Programunkat a kompetencia alapú
          óvodai neveléssel is kiegészítve szeretnénk megvalósítani. 
 
      -  Továbbképzésink folyamatgazdájával közösen mindig figyelemmel kísérjük, hogy 
          kinek hány pontja van a 120-ból, milyen képzések indulnak, mi segítené legjobban
          nevelő munkánkat és így bíráljuk el a jelentkezéseket.
          Sajnos a 2010. évtől nincs állami támogatás a továbbképzésekre, így nekünk kell 
          kigazdálkodni, pályázatot írni és szponzort keresni a továbbképzésekre. Jelenleg          

      beadtunk1 pályázatot TÁMOP.-os kiírású szakvizsgás másoddiploma elindítására, 
 reméljük sikerül. A kiemelt területeink minél hatékonyabb működése érdekében 
nemrég végezte el 4 óvónő a Kulcsár Mihályné Mozgásterápia a tanulási nehézségek 
megelőzésére és oldására tanfolyamot. Folyamatban van a központi óvodából 4 óvónő, 
a Nádaljai úti Óvodából 1 óvónő és az Egyházashollósi Óvodából 1 óvónő képzése A 
magatartási problémák kialakulásának okai, megelőzésének lehetőségei és 
technikák a magatartási problémák kezelésére című tanfolyamon.

     -   Az intézményvezető az óvónők gyakorlati munkájának ellenőrzését a tanév elején 
         elkészített ellenőrzési terv alapján végezte. Sajnos időhiány miatt az előre betervezett
         látogatások közül minden évben csak néhány óvónő gyakorlati munkáját sikerült
         megfigyelnem. Persze így is adódott bőven lehetőség a pedagógusok ellenőrzésére,
         munkájának megfigyelésére pl. dokumentáció ellenőrzés, udvari feladatellátás, spontán
         látogatás játékidőben, csoport ünnepein való részvétel stb. 
         A tervszerű, bejelentett látogatások tapasztalatait a vezető négyszemközt beszélte meg
         az érintettel, kiemelve a pedagógus munkájának pozitívumait, a hiányosságokra, 
         szervezési problémákra felhívta a figyelmet. A látogatás tapasztalatairól írásos mérőlap
         készül, kiegészítve a vezető írásos véleményével.  A dolgozó is kap 1 példányt.

    -   A technikai dolgozók ellenőrzésére is ellenőrzési terv készül évente, de az ellenőrzés
         nem mindig akkor történt. Általában egyéni beszélgetések, összejövetelek kapcsán
         elemeztük az eredményeket, sikereket, de a hiányosságokra, megoldásra váró 
         feladatokra is felhívtam a figyelmet.

- A külső világ tevékeny megismerése érdekében és a környezetvédelemre való 
figyelemfelhívás kapcsán minden évben kirándulni visszük óvodásainkat pl. Kőszeg, 
Veszprém, Őrimogyorósd, Hegyhátszentmárton, Egyházasrádóc, Szarvaskend stb.

    -   A jeles napok közül a központi óvoda megünnepli már évek óta
                                         -  A Víz Világnapját
                                         -  Madarak és fák napját
        Mind a két alkalom nagyon sok érdekes programot kínál, a Víz napja alkalmából egy
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          termet, melyet máskor a mozgáshoz használunk berendeznek a kolléganők egy
          „vizes  barlangnak”, ahol érdekes játékok várják a gyermekeket. 
          A madarak és fák napja néha kirándulással telik pl Magyarszombatfára vagy 
          Őriszentpéterre vittük az ovisokat, legutóbb pedig az oviban szerveztek a felelősök
          rajzkiállítást, kisállat bemutatót, faültetést, galambreptetést.
          Néha tagóvodáink is bekapcsolódtak ezekbe a programjainkba.
    
     -    Színház látogatásra, kiállításra, Várkerti sétákra, könyvtárba, a szülők munkahelyére
          helyszíni látogatásokra vitték az óvónők a gyermekeket. 

     -    A központi óvoda az elmúlt években is segítette főiskolai hallgató gyakorlati  
          munkáját. Sövegjártó Zoltánné vállalta fel 1 óvónőképzőt végző és 2 dajka szakmai 
          gyakorlatának segítését. Szabóné Szőke Ilona 1 gyógypedagógus gyakorlatát segítette.
     
      -   2007.-ben  Hujberné Varga Izabella nyugdíjas óvónőnk a felterjesztés után munkája
           elismeréseként „ Körmend oktatásáért „ arany fokozatban részesült. 

      -   Hagyományőrző, szépítő munkaközösség működött az elmúlt 4 év során, vezetője:
          Vörösné Majoros Anna.  Meghatározott munkaterv alapján végezték az éves munkát,
          elkészült alkotásaikkal díszítették a folyosót is. Foglalkoztak babaszövővel, készítettek
          Waldolf babát, készítettek karácsonyi díszeket horgolással, sütöttek mézes sütiket stb.

      -   A 2008/2009.-es tanévben és a 2009/2010 tanévben Molnárné Hári Márta vállalta
          fel és végezte munkaterv alapján az egészséges életmódra nevelés és egészséges 
          táplálkozás területeit felölelő munkaközösség vezetését.
  
      -  A színjátszás nagyon jól működött az elmúlt évek során, melyben nagy szerepe volt
          Nagy Péterné óvónőnek, aki gyakran állított össze mesedramatizálásokat, népi
          játékokat, verses-énekes összeállítást. A gyermekek többször is élvezhették az 
          előadásokat pl. Karácsonykor, Gyermeknapon.

      -   A partnerközpontú működést fontosnak tartjuk. Kíváncsiak vagyunk a bennünket 
          választó szülők véleményére, az óvónők, dajkák véleményére, melyet évente   
          megkérdezünk kérdőív formájában.  A fenntartó és az iskolák is nyilatkozhatnak 
          nevelő –oktató munkánkról, az együttműködésről.  
          A kérdőívek szerkesztését, értékelését 3 tagú TIM végzi: Kárnics Ferencné, 
          Pölczmann Györgyné és Bognárné Peszeszér Lívia

     -   Több alkalommal küldtünk gyermekmunkákat pályázatokra pl. Gyermekek Házába,
          Rendőrségre, Óvodai Neveléshez, Körmendi Műv.Ház.-ba.
          Kőházyné Fasching Anikó által felkészített gyermekek több díjat is kaptak pl.
          hátizsákot, kerámia plakettet, jó minőségű ábrázolási kellékeket.

     -    Intézményünk igyekezett kihasználni az elmúlt időszakban is a pályázati kiírások adta
          lehetőségeket és főként a tárgyi feltételek javítása érdekében több pályázat is beadásra
          került többségében pozitív elbírálással. Örömmel veszem, hogy egyre több óvónő 
          vállalkozik erre a feladatra. A beadott pályázatok részletezése a 20.- 24. oldalig.
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Pályázatok beadása
2007

Mátyás Király Utcai Óvoda

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5.
1
.

Pályázat 
megnevezé
se

Hátrányos 
helyzetűek 
fejlesztőprogra
mja

Népi kultúra 
helyi 
hagyományo
kra építő 
ápolása, 
megőrzése

Turisztikai 
és sport 
program

Kulturált 
környezet 
kialakítása

Kötelező 
eszközök és 
felszerelése
k

2
.

Pályázat 
kiírója

Vas Megyei 
Közoktatási 
Közalapítvány 
Kuratóriuma

Vas Megyei 
Közgyűlés 
oktatási célú 
pályázata

Körmendi 
Önkormány
zat 
Kulturális 
Turisztikai 
és Sport 
Bizottsága

Vas Megyei 
Önkormány
zat Megyei 
Ifjúsági 
célalap

Vas Megyei 
Közoktatási 
Közalapítvá
ny 
Kuratórium
a

3
.

Pályázat 
kezelője

Jurasits Jánosné Nagy Péterné Nagy 
Péterné

Sövegjártó 
Zoltánné

Szekeres 
Gábor
Vadász 
Mária

4
.

Pályázat 
típusa 
(előirányza
t)

dologi dologi dologi dologi dologi

5
.

Pályázat 
kiírásának 
éve

2007 2007 2007 2007 2007

6
.

A 
megpályáz
ott 
támogatás 
( Ft)

130 000 50 000 25 000 150 000 1 660 000

7
.

Az elnyert 
támogatás 
( Ft)

60 000 20 000 25 000 nem nyert 1 660 000
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Pályázatok beadása
2008-2009

Mátyás Király Utcai Óvoda

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5.
1
.

Pályázat 
megnevez
ése

Hátrányos 
helyzetűek 
fejlesztőprogra
mja

Népi kultúra 
helyi 
hagyományo
kra építő 
ápolása, 
megőrzése

Hátrányos 
helyzetűek 
fejlesztőprogra
mja

Népi kultúra 
helyi 
hagyományo
kra építő 
ápolása, 
megőrzése

Közösségi 
terek 
kialakítása

2
.

Pályázat 
kiírója

Vas Megyei 
Közoktatási 
Közalapítvány 
Kuratóriuma

Vas Megyei 
Közoktatási 
Közalapítvá
ny 
Kuratóriuma

Vas Megyei 
Közoktatási 
Közalapítvány 
Kuratóriuma

Vas Megyei 
Közoktatási 
Közalapítvá
ny 
Kuratóriuma

Vas Megyei 
Önkormány
zat

3
.

Pályázat 
kezelője

Pölczmann 
Györgyné

Bognárné 
Kárnicsné
Sütőné

Jurasits 
Jánosné

Nagy 
Péterné

Vadász 
Mária

4
.

Pályázat 
típusa 
(előirányz
at)

dologi dologi dologi dologi dologi

5
.

Pályázat 
kiírásának 
éve

2008 2008 2009 2009 2009

6
.

A 
megpályáz
ott 
támogatás 
( Ft)

50 000 50 000 100 000 50 000 150 000

7
.

Az elnyert 
támogatás 
( Ft)

40 000 40 000 50 000 nem nyert nem nyert
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Pályázatok beadása
2008-2009

Mátyás Király Utcai Óvoda

Sorszám 6. 7. 8. 9.
1. Pályázat 

megnevezése
Madarak és fák 
napja, 
Gyermeknap

Nyomtatott 
sajtótermék 
létrehozásának 
és 
fejlesztésének 
támogatása

Szakmai 
tanulmányút 
szervezése

Jövőnkért

2. Pályázat kiírója Körmend Város 
Önkormányzata 
Kulturális, 
Turisztikai és 
Sport Bizottsága

NCA (Nemzeti 
Civil Alap) 
pályázata

NCA pályázat NCA pályázat

3. Pályázat kezelője Kőházyné 
Fasching Anikó

Kőházyné
Sövegjártóné

Kőházyné
Sövegjártóné
Bognárné

Sövegjártóné
Kőházyné

4. Pályázat típusa 
(előirányzat)

dologi dologi dologi dologi

5. Pályázat 
kiírásának éve

2009 2009 2009 2009

6. A megpályázott 
támogatás ( Ft)

135 000 130 000 215 000 445 000

7. Az elnyert 
támogatás ( Ft)

20 000 nem nyert nem nyert 178 800
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Pályázatok beadása
2007-2009

Molnaszecsődi Óvoda

Sorszám 1. 2. 3. 4.
1. Pályázat 

megnevezése
Környezeti 
nevelés

Környezeti 
nevelés

Népi kultúra 
helyi 
hagyományokra 
építő ápolása, 
megőrzése

Balesetmegőrzés

2. Pályázat kiírója Vas Megyei 
Közoktatási 
Közalapítvány 
Kuratóriuma

Vas Megyei 
Közoktatási 
Közalapítvány 
Kuratóriuma

Vas Megyei 
Közoktatási 
Közalapítvány 
Kuratóriuma

SIMBA
Biztosító

3. Pályázat 
kezelője

Tóth Lászlóné Tóth Lászlóné Tóth Lászlóné Tóth Lászlóné

4. Pályázat típusa 
(előirányzat)

dologi dologi dologi dologi

5. Pályázat 
kiírásának éve

2007 2008 2009 2009

6. A megpályázott 
támogatás ( Ft)

120 000 130 000 130 000 100 000

7. Az elnyert 
támogatás ( Ft)

50 000 50 000 30 000 nem nyert
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Pályázatok beadása
2007-2009

Egyházashollósi Óvoda

Sorszám 1. 2.
1. Pályázat megnevezése Hátrányos 

helyzetű 
gyermekek 
fejlesztése

Hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
fejlesztése

2. Pályázat kiírója Vas Megyei 
Közoktatási 
Közalapítvány 
Kuratóriuma

Vas Megyei 
Közoktatási 
Közalapítvány 
Kuratóriuma

3. Pályázat kezelője Bauer Ildikó Bauer Ildikó
4. Pályázat típusa (előirányzat) dologi dologi

5. Pályázat kiírásának éve 2007 2008

6. A megpályázott támogatás ( Ft) 100 000 130 000

7. Az elnyert támogatás ( Ft) nem nyert nem nyert



- 25 –
-   Az informatikai pályázatok segítségével, melyet gyermeklétszámra lehetett igényelni,
          minden évben nagyon sok eszközt tudtunk vásárolni pl. tv, projektor, másoló,lap-top,
          fényképezőgép, videó, DVD,  fejlesztő játékok, fa játéktároló, mosógép stb.

     -   Évente értékeljük az intézmény Minőségirányítási Programját, melynek eredményét
          megküldjük a fenntartónak is. Pozitívak a dolgozók visszajelzései a változásokat,
          munkánkat illetően.

     -   A beíratás előtti időszakban nyílt napot tartottunk a központi óvodában az érdeklődő
          szülők számára. Minden évben sok az érdeklődő. Kőházyné Fasching Anikó cikket
          írt és jelentetett meg az óvoda munkájáról a Körmendi Figyelőben.

     -   Csoportjaink elvegyesedésének egyik legjelentősebb oka, hogy nagycsoportosaink 
          egy része évente kb. 10-15 gyermek lassabban érik meg az iskolára és a Nevelési  
          Tanácsadó javaslatára vagy szülői kérésre marad még 1 évet az óvodai nevelésben.

Beiskolázás alakulása
2006

Nagycsoportos 
korú

Elköltözött Visszamaradt Beiskolázott

Mátyás 77 fő - 15 fő 62 fő
Nádalja 10 fő - - 10 fő

2007
Nagycsoportos 
korú

Elköltözött Visszamaradt Beiskolázott

Mátyás 74 fő - 10 fő 64 fő
Nádalja 4 fő - - 4 fő

2008

Nagycsoportos 
korú

Elköltözött Visszamaradt Beiskolázott

Mátyás 62 fő - 8 fő 54 fő
Nádalja 9 fő 1 fő 3 fő 5 fő
Molnaszecsőd 7 fő - 1 fő 6 fő
Egyházashollós 8 fő - - 8 fő
Szarvaskend 8 fő - - 8 fő

2009

Nagycsoportos 
korú

Elköltözött Visszamaradt Beiskolázott

Mátyás 61 fő 3 fő 10 fő 48 fő
Nádalja 10 fő 1 fő 4 fő 5 fő
Molnaszecsőd 12 fő - 2 fő 10 fő
Egyházashollós 4 fő - 1 fő 3 fő



 - 26 -

   -   Több éves hagyomány, hogy az advent időszakában meghívjuk nyugdíjasainkat és 
         rövid gyermekműsorral, felnőtt színjátszók műsorával, apró ajándékkal és 
         megvendégeléssel kedveskedünk nekik. Köszönet a gyermekeket felkészítő óvónőknek
         és a fellépést felvállaló pedagógusoknak.

   -    Pár éve nem csak a mi nyugdíjasaink, de a városi óvodai nyugdíjasklub is nálunk
        szervezi a Karácsony előtti összejövetelét. Őket is műsorral várjuk és megvendégeljük.

   -   Az advent időszakában eljönnek hozzánk a zeneiskolások és műsorukkal még 
        hangulatosabbá teszik az ünnepvárást. A  felnőtt színjátszók, vagy egy gyermekcsoport 
        is műsort adnak.

   -   A farsang időszaka valamennyi óvodánkban a mulatozás, beöltözés, sok-sok játék
        tánc, eszem-iszom, télűzés ünnepe. A nagyobbaknál néha a szülők is részt vesznek,
        de a kicsiket inkább kamerával örökítjük meg, melyet a szülők megnézhetnek.

-   Lehetőségeinkhez mérten évente szakmai kirándulást szervezünk a felnőtteknek,
        legutóbb Sopronban jártunk a gyakorló óvodában.

   -   A központi Óvoda óvónői felvállalták a Traccs klub Valentin Napi szereplését gyermek-
        csoportjukkal és a Bölcsődei Gyermeknapon való részvételt. Évenként mindig más
        óvónők vállalják ezt a feladatot.

- A tagóvodák, az Öregek napi rendezvényen, Falunapon  szerepelnek  gyermek-  
csoportjukkal és Évzáró műsoron mutatják be a szülőknek a nevelési év során tanult 
verseket, énekeket, körjátékokat, dramatizálást.

   -   A Gyermeknap a központi óvoda nagyszabású rendezvénye az udvaron, éppen mint 
        az Őszváró, melyet 2 évente rendezünk a szüret idején / szőlőpréselés, mustkészítés,
        termés bábok, töklámpás stb /. Mindkét program a szülőkkel közös, népi játékokkal,
        népi zenével, népmese dramatizálásával, népi mesterségek gyakorlásával pl. szövés,
        korongozás.

   -   A nagycsoportosok búcsúztatását minden évben más óvónő szervezi. Az intézmény-
        vezető beszéde után  a gyermekcsoportok műsora következik, melyet nagy érdeklődéssel 
        figyelnek a szülők, hozzátartozók.
        Óvodánk ünnepei a 27.oldalon találhatók felsorolva.

   -   Több vidéki településről is járnak gyermekek az intézményeinkbe.
        Molnaszecsődre a Szarvaskendi, Mizdói és Döröskei, Magyarszecsődi gyermekek.

Horvátnádaljára Magyarnádaljai óvodások egy része. A központi óvodában az idei 
tanévben 15 fő a vidéki gyermekek száma, akik Vasaljáról, Katafáról, 
Pinkamindszentről, Harasztifaluból, Magyarnádaljáról, Kemestaródfáról járnak.

   -    Jelentősen megnövekedett azoknak a gyermekeknek a száma az utóbbi időben,
         akik hátrányos  helyzetűek, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek.
         Az idei tanévben a központi óvodában hátrányos helyzetű 46 fő + 1 fő Nádalján,
         halmozottan hátrányos helyzetű 14 fő.  Ebből óvodáztatási támogatást kapott 6 fő 
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Óvodai ünnepeink, rendezvényeink

Őszváró Húsvét
Alapítványi és SZM bál Részvétel a nyugdíjas klub 

rendezvényén
Mikulás várás Anyák napja

Adventi hangulat, 
Karácsony

Betlehemezés, 
zeneiskolások meghívása

 

A gyermekek 
születésnapjának
csoportonkénti 
megünneplése

Nyugdíjasok meghívása Madarak és fák napja
Farsang Kirándulások

Március 15 ünneplése Bölcsődei Gyermeknapon 
való szereplés

Víz Világnapja Gyermeknap
Nyílt nap, játszóház Évzáró a tagóvodákban

Molna és Hollós 
gyermekeinek szereplése 

Öregek Napján

Nagycsoportosok 
búcsúztatása
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     -   Az óvodában a gyermekvédelmi felelős tartja nyílván a veszélyeztetett, hátrányos
         helyzetű gyermekeket. Feladata, hogy részt vegyen a megbeszéléseken, melyeket a 
         családsegítő tart, a kirívó eseteket jelezze. Ha kell felveszi a kapcsolatot a gyámügyi 
         hivatallal. Felhívja a szülő figyelmét az egyszeri és rendszeres támogatás igénylésének
         lehetőségére. Étkezési térítési díj fizetések elmaradása esetén próbálunk megoldásokat 
         keresni az összeg kifizetésére, ha rászoruló a család. Felelős: Szabóné Szőke Ilona
         A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket az intézményvezető egyezteti a 
         Polgármesteri Hivatal nyilvántartásával és kiadja részükre a rendszeres óvodába járásról
         szóló nyilatkozatot.

     -  Óvodánk alapítványa a Mátyás Ovi Alapítvány, mely évről évre jelentős anyagi 
         segítséget nyújt az intézmény eszközbeszerzéseihez.
         Közhasznú alapítvány, melynek célja a Mátyás Király Utcai Óvodába járó gyermekek
         óvodai környezetének szebbé tétele, a tárgyi feltételek javítása stb.
         2002.-től ajánlhatják fel a szülők adójuk 1 %.-át, melyből 350 e Ft – 450 e Ft-ig 
         kaptunk összegeket. Az alapítvány segítségével több pályázaton is részt tudtunk venni,
         melyek sikeresek voltak. Korábban Zsebe  Zsuzsanna szülő  volt az elnöke, jelenleg
         Kőházyné Fasching Anikó óvónő.

 7. 1.     Alapfeladaton kívüli feladatellátás

A központi óvoda és a Molnaszecsődi tagóvoda  az alábbi programot, tanfolyamot szervezi, 
megfelelő pedagógiai kontroll mellett, a szülők igényei alapján, költségtérítés nélkül az 
alapellátáson túl.

    Néptánc
Költségtérítés nélküli 30 perces foglalkozás heti 2 alkalommal.

    Célja : A gyermekek megismertetése a népi hagyományokkal, gyermekdalok, mondókák,
            körjátékok megtanulása. A közös éneklés, játék élménye, táncmozdulatok 
            elsajátítása.
            A középsősöknek, nagycsoportosoknak tartott foglalkozást Baloghné Incze Melinda
            tartja. Mivel évek óta sok a jelentkező kb. 50 gyermek, ezért 2 csoportban zajlik a
            foglalkozás.

Foci sulira és német, angol játékos foglalkozásokra is járnak óvodásaink, de ezeket az 
általános iskolák szervezik és a szülők viszik őket.

7. 2.  Bölcsődei feladatellátás

    -   A bölcsődei ellátás, a gyermekjóléti ellátás részeként, a kisgyermekek napközbeni 
        ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végzi.

-   Az év folyamán folyamatos a beíratás és a gyermekek felvétele. Csak munkáltatói
        igazolással rendelkező szülők gyermekét vesszük fel és elsősorban a Körmendi 
        lakóhellyel rendelkező kicsiket. Aki munkanélkülivé válik, vagy testvér születik, 
        elköltöznek, azok helyére tudunk új gyermekeket felvenni. 
        A törvény 2010-től felemelte a bölcsődei férőhelyek számát csoportonként10-ről 14 re,
        de még így is vannak várakozók.
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-    Óvodába két alkalommal mennek át a bölcsődések, akik szobatiszták és betöltötték
         3. életévüket. Ezáltal is próbálunk új férőhelyeket biztosítani. 

   -     A szülővel közös kb. 2 hétig tartó beszoktatás módszerének lényege, hogy a szülő
         eleinte együtt játszik  gyermekével, ismerkednek a felnőttekkel, az új környezettel és
         ő végzi gyermekével a gondozási teendőket.  Csak később, fokozatosan veszi át a 
         a gondozónő a szülőtől a gondozási feladatokat, majd a szülő hosszabb, rövidebb időre
         elhagyja a csoportot.
         „ Saját gondozónő rendszer” működik a bölcsődében, ez azt jelenti, hogy a gyermekek
         megoszlanak a csoportban a 2 gondozónő között. 7-7 gyermek tartozik egy felnőtthöz,
         akiket ő kísér fokozottabb figyelemmel. Az „ölelkezési időben”, /amikor mind a két 
         gondozónő jelen van/, idejét elsősorban a „saját” gyermekei gondozására – nevelésére
         fordítja.

-   A bölcsődei napirend folyamatos és rugalmas, segíti a gyermekek szükségleteinek,
        igényeinek kielégítését. 

-   A gondozási teendők során, segítik a gyermekek önállósodási folyamatának elindítását
        pl. megtanítják a szobatisztaságra, segítik a kézmosást, evőeszköz használatot, öltözést. 
 

-   A bölcsőde legalapvetőbb tevékenysége a játék, melyhez a gondozónő utánozható
        mintát nyújt, elegendő helyet, játékeszközt biztosít. Derűs vidám hangulatot teremt
        a játéktevékenységek során és segíti a közös élmények átélését pl. csúszdázás, mászás

-   Játékos tevékenységekkel fejlesztik a kicsiket, rajzolnak, gyurmáznak, nyomdáznak,
        mozgásos játékot játszanak, / heti 1 alkalommal a központi óvoda tornaszobájába is 
        átjönnek/, mesélnek, énekelnek, báboznak.

-   Mivel a bölcsődének kiemelt területe a természet szépségének megismertetése, ezért
        a lehetőségekhez mérten igyekeznek minél többet  a szabadban tartózkodni, figyelni
        a növényeket, kismadarakat etetni, természeti jelenségeket megfigyelni stb.
 

-  A bölcsődében is fontosak az ünnepek, melyeket közösen, vidáman ünnepelnek pl.
      Szülinapok, Mikulás, Karácsony, Farsang, Gyermeknap.  

-  A bölcsőde 4 fő kisgyermekgondozó-nevelő főiskolás gyakorlatát segítette 2008-ban.

8.    Gazdálkodásunk

Intézményünk részben önállóan gazdálkodó, munkánkat a helyi GAMESZ irányítja. 
Óvodáink és bölcsődénk költségeinek finanszírozását az állami normatíva és az 
önkormányzati támogatás fedezi. Összevont intézményként működünk az irányítást, 
munkáltatói feladatokat tekintve, de évente 4 külön költségvetést készítünk. 1. Mátyás és 
Nádalja, 2. Bölcsőde, 3. Molnaszecsőd, 4. Egyházashollós.

    Átgondolt, takarékos gazdálkodást folytatunk, bár a kapott szűkös keretből ez egyre 
    nehezebb. Ezért igyekszünk kiegészíteni a kapott költségvetést pályázati pénzekkel,
    alapítványi hozzájárulással, SZM bevételek segítségével. A 30.- 38. oldalig található
    intézményeink költségvetése 2007-2010-ig.
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Költségvetés
Mátyás Király Utcai Óvoda

2007

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 11 300 000 12 060 000
Személyi 55 908 000 61 745 000
Járulék 18 327 000 20 335 000
Dologi 26 986 000 28 379 000

Finanszírozás 98 399 000

Költségvetés
Mátyás Király Utcai Óvoda

2008

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 10 016 000 10 721 000
Személyi 55 407 000 61 439 000
Járulék 17 786 000 19 490 000
Dologi 28 620 000 31 972 000

Finanszírozás 102 180 000
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Költségvetés
Mátyás Király Utcai Óvoda

2009

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 12 474 000 13 091 000
Személyi 52 268 000 55 066 000
Járulék 17 175 000 17 274 000
Dologi 31 043 000 47 357 000

Finanszírozás 106 606 000

Költségvetés
Mátyás Király Utcai Óvoda

2010

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 12 086 000 -
Személyi 55 334 000 -
Járulék 14 520 000 -
Dologi 33 522 000 -

Finanszírozás 91 290 000
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Költségvetés
Bölcsőde
2007

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel - 899 082
Személyi - 10 389 761
Járulék - 3 556 326
Dologi - 4 048 629

Finanszírozás 17 095 634

Költségvetés
Bölcsőde
2008

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 2 139 000 2 194 000
Személyi 22 483 000 22 692 000
Járulék 7 291 000 7 563 000
Dologi 6 270 000 8 903 000

Finanszírozás 36 964 000
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Költségvetés
Bölcsőde
2009

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 2 752 000 2 752 000
Személyi 19 529 000 21 977 000
Járulék 6 185 000 6 907 000
Dologi 8 907 000 9 196 000

Finanszírozás 35 328 000

Költségvetés
Bölcsőde
2010

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 3 021 000 -
Személyi 19 480 000 -
Járulék 5 176 000 -
Dologi 9 911 000 -

Finanszírozás 31 546 000
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Költségvetés
Molnaszecsődi Óvoda

2007

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel - 400 000
Személyi - 2 561 000
Járulék - 859 000
Dologi - 988 000

Finanszírozás 4 008 000

Költségvetés
Molnaszecsődi Óvoda

2008

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 893 000 957 000
Személyi 7 455 000 7 923 000
Járulék 2 341 000 2 475 000
Dologi 3 279 000 3 571 000

Finanszírozás 13 012 000
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Költségvetés
Molnaszecsődi Óvoda

2009

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 1 127 000 1 127 000
Személyi 7 651 000 7 974 000
Járulék 2 339 000 2 439 000
Dologi 4 308 000 4 355 000

Finanszírozás 13 641 000

Költségvetés
Molnaszecsődi Óvoda

2010

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 1 128 000 -
Személyi 7 120 000 -
Járulék 1 833 000 -
Dologi 3 779 000 -

Finanszírozás 11 604 000
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Költségvetés
Egyházashollósi Óvoda

2007

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel - 140 000
Személyi - 1 674 000
Járulék - 590 000
Dologi - 627 000

Finanszírozás 2 751 000

Költségvetés
Egyházashollósi Óvoda

2008

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 964 000 964 000
Személyi 6 237 000 6 684 000
Járulék 1 992 000 2 127 000
Dologi 3 651 000 3 880 000

Finanszírozás 11 727 000
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Költségvetés
Egyházashollósi Óvoda

2009

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 944 000 944 000
Személyi 6 051 000 6 305 000
Járulék 1 851 000 1 930 000
Dologi 2 602 000 4 282 000

Finanszírozás 11 573 000

Költségvetés
Egyházashollósi Óvoda

2010

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 719 000 -
Személyi 6 733 000 -
Járulék 1 758 000 -
Dologi 2 123 000 -

Finanszírozás 9 895 000
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Költségvetés
Szarvaskendi  Óvoda

2007

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel - 90 000
Személyi - 1 578 000
Járulék - 552 000
Dologi - 1 290 000

Finanszírozás 3 330 000

Költségvetés
Szarvaskendi  Óvoda

2008

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Bevétel 110 000 110 000
Személyi 4 397 000 9 364 000
Járulék 1 328 000 2 975 000
Dologi 1 670 000 1 868 000

Finanszírozás 14 097 000
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9.   Intézményeink kapcsolattartása

    A közvetlen partnereink közül legszorosabb a családi házzal, hiszen partnerek vagyunk a
     gyermekek gondozásában, nevelésében, oktatásában.

 Kapcsolattartás formái:  -  Nyílt nap a leendő ovisoknak és szüleiknek
-  Értesítő levél az óvodai felvételről
-  Telefonos értesítés a bölcsődei felvételről
-  Szülőértekezlet a nyár folyamán az új szülőknek

                                                  / központi óvoda, bölcsőde /
-  Szülővel közös beszoktatás minden intézményben
-  Családlátogatások
-  Szülőértekezletek, szülőcsoportos megbeszélések
-  Napi információcsere
-  Hirdetőtábla közlései
-  Igény szerinti fogadóórák
-  Szülőkkel közös rendezvények, elsősorban az óvodákban
-  Óvodai csoportokban nyílt napok a szülőknek

     A bölcsődével az intézmény összevonás óta még szorosabb a dolgozói kapcsolat is.
     Óvodásaink dramatizálással, bábozással, népi játékkal kedveskedtek a bölcsiseknek az
     elmúlt években, Karácsony idején és gyermeknapon. Többször vettek részt óvodánk 
     rendezvényein pl. Őszváró, Téltemetés, Gyermeknap, óvodások műsorán Karácsonykor.
     Óvónőink / színjátszók /  felléptek  2 éven is a megrendezett bölcsődei nyugdíjas   
     találkozón. A gondozónők is hozzák a központi óvodába látogatni a kicsiket, ismerkedni az 
     óvodai élettel, felnőttekkel. 

 A tagóvodákkal való kapcsolattartás, szinte mindennapos a vezető részéről.
     A dolgozók is jól ismerik egymást, hiszen közösek az értekezletek, néha a továbbképzések
     Kölcsönös látogatások, ünnepeken való részvétel, közös kirándulások valósulnak meg 
     a gyermekcsoportokkal. 

 Az általános iskolákkal együttműködési terv alapján zajlik a kapcsolattartás. Meghívják
     az óvónőket, hogy nézzék meg milyen ügyesek az elsősök. A leendő elsős tanítónők
     februárban jönnek el a központi óvodába és tartanak tájékoztatót a szülőknek. Majd 
     márciusban eljönnek megnézni a nagycsoportosokat. Nyílt napokra, Játszóházakra
     továbbítjuk az iskolai meghívókat a szülők részére.

     A Mátyás Király Utcai Óvoda, a Bölcsőde és a Nádaljai úti Óvoda  fenntartója Körmend 
     Város önkormányzata. A fenntartó képviselőivel jónak ítéljük kapcsolatunkat.
     Eleget teszünk tájékoztatási és beszámolási kötelezettségeinknek, az illetékesek meghall-
     gatják gondjainkat, problémáinkat és lehetőség szerint tanácsaikkal, intézkedéseikkel
     segítenek. A tagóvodák fenntartóival, inkább csak telefonos beszélgetéseink vannak gond
     esetén, mert az igazi kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal dolgozói tartják fenn velük.

 A helyi GAMESZ segíti költségvetési munkánkat, hiszen részben önállóan gazdálkodók
     vagyunk. Együttműködésünk jó.
     A közművelődési intézmények kínálatait igyekszünk kihasználni, bár az utóbbi időben
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mozi, színház esetén azt is kell néznünk, hogy minden szülő ki tudja-e fizetni?
    Kiállításokat, könyvtárat látogatunk. A központi óvoda 2 óvónője tagja a városi
    vegyes karnak.

Gyakran kapunk segítséget külső támogatóktól pl. Rázsó Imre Szakközépiskola és 
    Szakiskola, Ada Bútorgyár, Kinderwelt, LACONTÓ, stb. A bölcsőde kapcsolatot ápol
    egy Ausztriai Nőegylettel.

10.   Megvalósításra váró feladataink

   Tartalmi munka során  :
-   Óvodai, bölcsődei helyi programok felülvizsgálata és módosítása

                             a törvényi változásoknak megfelelően / alapprogram módosulások/
-    IMIP értékelések évente
-    A szabályzatok, egyéb intézményi dokumentumok folyamatos változtatása 
-    A bázisóvodai működés hatékonyabbá tétele szakmai napok szervezésével
-    A bölcsőde terepintézménnyé válásának folyamata

                        -    A pedagógiai munka segítése új módszerekkel, eszközökkel, irodalommal
-    Pályázatok lehetőségeinek kihasználása                              

     Beruházások, fejlesztések tervezése:
-   Reméljük sikeres lesz a központi óvodára beadott infrastrukturális pályázat,

                            melynek keretében kicserélhetnénk ablakainkat, kültéri ajtóinkat, szigetelve
                            lenne az 1970-ben készült épületrész és új külső színezést is kapna.

-   Távlati terveink között szerepel a régi épületrész teljes felújítása, ablak-
                            cserékkel, külső szigeteléssel, színezéssel és tetőcserével.

-   A Mátyás Király Utcai Óvoda régi bejáratánál el kellene vezetni a 
                            a csapadékvizet, újra kellene betonozni a területet.

-   A bölcsőde és központi óvoda előtti bejárat, járdaszakasz sajnos esős
                            időben szinte megközelíthetetlen, mert le van süllyedve.

-   A parkoló végleges formáját kellene kialakítani az Arany János utca felöl.    
-   Ütésgátló felület elhelyezésére lenne szükség az udvari játékok alá

                             a központi és tagóvodákban. Új libikókák kellenek a Mátyás kisudvarára.
-   A bölcsődei belső kerítés elkészítését tervezzük, játéktárolóra lenne szükség.
-   Napellenzőket kell felhelyezni a bölcsőde teraszára, udvari játékok kellenek.
-   A bölcsőde udvarán gumitéglával kirakott területet kellene kialakítani,

                            hogy sáros időben is legyen hova kimenni játszani a teraszon kívül
-   A Nádaljai tagóvoda udvarára udvari fajátékok beszerzésére van szükség.
-   A Molnaszecsődi és Egyházashollósi Óvodában víz, villanyszerelési

                             munkák elvégzésére van szükség és az épület vakolatának javítására
                             Egyházashollóson.

-   A Mátyás király Utcai Óvodában, Molnaszecsődi és Egyházashollósi
                         Óvodában a melegítőkonyhák felújítására lenne szükség.

                                                                                                            Vadász Mária
                                                                                                          intézményvezető


