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Az intézmény működése a veszélyhelyzet idején 

 

A 2020-2021-es nevelési évet, mint ahogy az előző évet is, a nevelési év elképzeléseit, terveit, 

feladatait sok esetben megváltoztatta, felülírta a koronavírus okozta egészségügyi 

veszélyhelyzet, illetve a dolgozók körében a fertőzés megjelenése. 

Az intézmény dolgozói közül négy fő, valamint egy óvodás gyermek igazolt covid fertőzése 

miatt az Oktatási Hivatal 2020. november 2-8 közötti időszakra, majd ezt meghosszabbítva 

november 9-14-ig, rendkívüli szünetet rendelt el az intézményben.  Ez idő alatt az egészséges, 

nem fertőzött dolgozók a székhely óvodában ügyeletet biztosítottak azon gyermekek részére, 

akiknek felügyeletét szüleik nem tudták megoldani. Átlagban 5 gyermekről gondoskodtak 

ezekben a napokban. 

 2020. november 16-án a felsősegesdi óvoda újra fogadta a gyermekeket, viszont az alsósegesdi 

telephely továbbra is zárva maradt a gyermekek előtt, mivel az ott dolgozó valamennyi felnőtt, 

betegség miatt, nem tudta felvenni a munkát. Itt 2020. november 24-én, fertőtlenítő takarítást 

követően kezdődhetett meg a gyermekek fogadása. A szülőket minden esetben telefonon 

tájékoztattam a változásokról.  

A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagyatádi Tagintézményének logopédusa heti 

rendszerességgel küldte elektronikusan, ill. postai úton, papíralapon az érintett gyermekeknek 

az otthoni gyakorláshoz a feladatsorokat. 

Az iskolai szünetek idején lecsökken az óvodában a gyermekek létszáma, ezért ezeken a 

napokon, létszámtól függően, összevont csoportokban, ill. csoportban fogadja az intézmény a 

gyermekeket: 

Ügyeleti rend szünetek idején:  

SZÜNETEK IDŐ HELYSZÍN GYERMEKLÉTSZÁM 

Őszi szünet 2020. 10. 26-30. 1-es óvoda 11-15 fő között 

Rendkívüli szünet, 

OH ügyelet 
2020. 11. 02 – 15. 1-es óvoda 3-9 fő között 

Téli szünet 2020. 12. 21 – 31. 2-es óvoda 2-5 fő között 

Rendkívüli szünet 

ügyelet 

2021. 03. 08-04. 

19. 
2-es óvoda 7-11 fő között 

Nyári szünet 

2021. 06. 21-29. 2-es óvoda 

12-25 fő között 
2021. 06. 31-08. 

19. 
1-es óvoda 

2021. 08. 23-31. 2-es óvoda 

 

2020. december 31-én az intézmény jegyzői engedéllyel zárva tartott.  



A tavaszi szünet idején országosan rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal, melynek 

ideje alatt ügyelet biztosítására kötelezte az intézményt. 2021. március 8-tól április 19 –ig az 

Alsósegesdi óvoda fogadta az ügyeletet igénylő szülők gyermekeit. Az óvodapedagógusok 

váltásban dolgoztak a gyermekek között, ez idő alatt minden dolgozó kivette éves 

szabadságának időarányos részét (jan., febr., márc. hónapra járó napokat). 

A rendkívüli szünet idején, 2021. március 8-tól április 19-ig, átlagosan 26 gyermek vette 

igénybe a „dobozos” étkeztetést. 

Felújítási, karbantartási munkák  

 

A fenntartónak tett javaslatomat, mely szerint a rendkívüli szünet időszakát fel kellene 

használni az éves felújítási munkák elvégzésére a székhely óvodában azért, hogy a nyári szünet 

ideje alatt az árnyékosabb, kellemesebb játszóudvart magáénak tudó székhelyen tudjuk fogadni 

a gyermekeket, a döntéshozók elfogadták és a felújítási munkák 2021. március 19-én 

megkezdődtek. 

A felújítás során festést kaptak a korábban meszelt falak a két csoportszobában, az öltözőben, 

a szélfogóban, a felnőtt öltözőben. Az éves tisztasági meszelés megtörtént a gyermekmosdóban, 

a melegítő konyhában és a felnőtt mosdóban. Megújító, színes mázolást kaptak a beltéri ajtók, 

ajtókeretek. Megvalósult az elavult, szemet károsító neon lámpatestek cseréje a gyermekek által 

használt csoportszobákban, öltözőben, mosdóban valamint a konyhában. Az épület külső 

világítása is megoldódott, egy lámpabúra cserével és egy lámpa felhelyezésével.  A konyhában 

megtörtént a régi, balesetveszélyes fából készült tálalóablakok cseréje korszerű, praktikusabban 

nyitható műanyag ablakokra, valamint a repedt járólap cseréje.  A csoportszobák, ill. szélfogó 

falára OSB lapból falburkolat került felhelyezésre ezzel is védve, óvva a falat a sérülésektől és 

későbbre időzítve a falak festésének szükségességét.  

Az intézmény 2021. április 19-től a fertőtlenítési, takarítási ajánlások, a higiénés előírások 

fokozott betartására figyelve ismét szokásos rendben fogadta a gyermekeket. 

 

A 2021. április 19-i nyitásig nem készült el a parkettás csoportszoba padlójának csiszolása és 

lakkozása, erre a nyári szünet megkezdését követően, 2021. június 25-ig került sor.  

Az Alsósegesdi óvodában a kisebbik csoportszoba és szélfogó meszelése, valamint a 

gyermekmosdó, mosogató helyiség, tálaló konyha és a vegyi áruraktár fertőtlenítő meszelése 

történt meg augusztus hónapban. A mosogató konyhában felpúposodott fali csempe 

balesetveszélyessé vált, ezért azt el kellett távolítani és újra csempézni a falat. A 

gyermekmosdóban is hasonló probléma mutatkozott a csempével kapcsolatban, ott 2021. 

szeptember 4-én eltávolították a balesetveszélyes csempéket és ideiglenesen lábazati festékkel 

festették le a levert csempe helyén a falat. A következő év nyarán szükség lesz a gyermekmosdó 

teljes csempéjének eltávolítására és újra csempézésére. 

Évzáró ünnepségek 

2021. június 5-én a Méhecske csoport, 6-án a Pillangó csoport köszönt el az iskolába íratott 

gyermekektől szülők és vendégek jelenlétében a biztonságos távolságtartás betartása mellett az 

óvoda udvarán, ill. a csoportszobában. 



Óvodai beíratás 

2021-ben az óvoda köteles gyermekek beíratására az intézménybe 2021. április 20-21-22. 

napokon volt lehetősége az érintett gyermekek szüleinek személyesen, ill. online módon. A 

szülők a személyes jelenléttel történő beíratást részesítették előnyben a megfelelő 

egészségmegőrző óvintézkedések betartása mellett: kézfertőtlenítő használata érkezéskor, 

távozáskor, arcmaszk viselése az intézményben tartózkodás ideje alatt. A 2021/2022-es 

nevelési évre 19 gyermeket írattak be az óvodába.  

A pedagógia munka feltételrendszere 

Fenntartói határozat alapján az intézmény a 2020/2021-es nevelési évben három csoporttal 

működött. Kettő csoport (Katica – kis-középső részben osztott, Méhecske – középső-nagy 

részben osztott) a székhelyen, egy csoport (Pillangó – vegyes életkorú osztott) a telephelyen 

fogadta a gyermekeket. 

A 2020. október 1. statisztikai adatok szerint 75 fő volt a beíratott gyermekek száma, ebből 5 

fő sajátos nevelési igényű gyermek. A csoportok létszáma: Katica: 23 fő, Méhecske: 24 fő, 

Pillangó: 28 fő.  

Hátrányos helyzetű gyermek: 10 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 19 fő. 

Humánerőforrás tekintetében az intézmény a működési feltételeknek megfelelt: fenntartói 

határozat alapján - az óvodapedagógusi álláshelyek száma: 6 

- nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek száma: 6 – dajka:4, 

pedagógiai asszisztens: 2 

-  intézményvezető: 1 

- intézményvezető helyettes:1 

- élelmezésvezető: 1 

- szakács: 4 

- konyhai kisegítő: 4 

Az óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott óvónők valamennyien óvodapedagógus 

diplomával rendelkeznek, közülük Szita Éva gyakornoki minősítése 2021. 12. 3-án online 

formában megtörtént, elismerő szavakkal, dicsérettel az eljárásban résztvevő szakemberek 

részéről. A kolléganő Ped. I-es besorolására 2021. 01. 01-től került sor. Marótiné Csimszi 

Klaudia, a másik gyakornok óvodapedagógus gyermekvállalás miatt 2020. szept. 4-től tartós 

távolléten van.  

A hiányzó óvodapedagógus helyét Molnár Lászlóné, heti 20 órában, megbízási szerződéssel 

visszafoglalkoztatott nyugdíjas kolléganő töltötte be, kinek szerződése a 2020/2021-es nevelési 

év szorgalmi időszakának végéig, 2021. május 31-ig szólt.  

A megüresedett óvodapedagógus álláshely meghirdetésre került a Közigállás.hu-n. Egy 

érdeklődő érkezett, Szukicsné Luka Tünde, aki felvételt nyert és 2021. augusztus 16-tól 

határozatlan idejű munkaszerződéssel állományba került. 

Ignácz Szimonetta pedagógiai asszisztens 2021. augusztus 31-ig tartó munkaszerződése 

megszűnt, de további egy évre, 2022. augusztus 31-ig megújításra került. 



A nevelési év során az alsósegesdi óvodában a dolgozók közötti hosszantartó megbetegedések, 

és az ebből fakadó hiányzások miatt szükség volt közfoglalkoztatott munkaerő igénybevételére: 

Bogdán Brigitta 2021. december 4. – 2021. február 28-ig, majd Bogdán Ágnes 2021. április 1.-

től segítette, ill. segíti a munkát. 

 

Az intézményben pedagógiai gyakorlatot teljesítők  

A 2020/2021-es nevelési évben az óvodában egy fő, dajkai gyakorlaton vett részt. 

A nyári szünet ideje alatt 140 órás pedagógiai szakmai gyakorlaton három fő vett részt, 

közösségi szolgálatot 5 fiatal teljesített az intézményben, 1 fő pedig diákmunkásként került 

foglalkoztatásra. 

 

Tankötelezettség 

A 2019-2020-as nevelési évben hozott döntés a tanköteles korú gyermekek egy csoportban 

történő elhelyezéséről helyesnek és jónak bizonyult: a gyermekek egységes szokás és 

szabályrenddel mennek iskolába, pozitívan változott szociális képességük. Óvodás életüket 

három hónappal megrövidítő egészségügyi veszélyhelyzet nagyon sok tennivalót, játékot és 

lehetőséget vett el a gyermekektől, amit az óvónők által a családoknak küldött ötletek, ajánlások 

nem tudtak pótolni. 

2021-ben három tanköteles korú gyermek szülei nyújtottak be kérelmet az OH-hoz, az 

intézményvezető segítségével, hogy gyermekük további egy évig maradhasson óvodában, ne 

kelljen megkezdenie iskolai tanulmányait 2021. szeptember 1-én. Mindhárom kérelmet 

elfogadta a Hivatal. Egy negyedik gyermek kérelmét is elkészítettük a szülővel egyetértésben, 

de a szülő azt nem adta postára, így a kislánynak iskolába kellett menni. 

Az alkalmazottak munkahelyen tartózkodásának rendje lehetővé tette, hogy az intézmény 

zökkenőmentesen működjön, fogadja a gyermekeket és lássa el nevelési feladatát. 

 

Tárgyi feltételek 

Az intézmény tárgyi, infrastrukturális feltételei jónak mondhatóak, a tervezett fejlesztéseknek 

egy része megvalósult a 2020/2021-es nevelési évben: a székhely óvodában a homokozó 

beszerzése megtörtént, a törvényi előírásoknak megfelelően ISO tanúsítvánnyal rendelkező 

játékeszköz telepítésére került sor.  Megvalósult továbbá a falvédő burkolat kialakítása OSB 

lapból; az óvodai mobiltelefonok cseréje; a laptopok javítása; a nevelési évben szükséges papír-

írószerek biztosítása a gyermekcsoportoknak, irodaszerek biztosítása mind az óvoda, mind a 

konyha részére; tanügyi nyomtatványok, szakmai anyagok beszerzése. 

Elmaradt és a jövő évre áthúzódó fejlesztések: Alsósegesdi óvodában a bejárat fölé esőbeálló 

építése, betonozott rendezvényhelyszín kialakítása, árnyékot adó fák telepítése (a felsősegesdi 

óvoda udvarán megtörtént egy veszélyes hársfa eltávolítása – a törzs egy része megmaradt-, 

valamint az ezüstfenyő elhalt ágainak eltávolítása.). 

 



 

Szervezeti feltételek  

Az intézményvezetőt szabadsága idején a vezető helyettes helyettesítette. A nyári 

szabadságolások idején a két vezető egymást váltva tartózkodott az intézményben, ill. töltötte 

szabadságát. 

A pedagógusok közül 1 fő gyakornok – tartós távolléten, 5 fő PED I sorolt pedagógus, 1 fő 

szakvizsgázott pedagógus. 

A 2020/2021-es nevelési évben két óvodapedagógust tanfelügyeleti ellenőrzésre jelölt ki az 

Oktatási Hivatal, mely látogatások a veszélyhelyzetben hozott intézkedések következtében 

elmaradtak, a következő nevelési évben kerül sor rájuk. 

Az óvoda valamennyi dajkai és pedagógiai asszisztens munkakörben dolgozó alkalmazottja, 

valamint a közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkező konyhai dolgozók rendelkeznek a 

konyhai feladatok ellátásához szükséges HACCP vizsgával. 

 

 

Az óvoda hagyományos rendezvényei, programjai közül a Mikulás köszöntése valósulhatott 

meg. A télűző farsangi mulatságot mind három csoport zárt körben, a gyermekek jelmezes 

részvételével tartotta meg nagy sikerrel.  

Az intézményben minden hónap első hétfőjén pedagógiai-szakmai koordinációs 

megbeszéléseket, háromhavonta pedig alkalmazotti megbeszéléseket tartunk. 

 

Az intézmény partnerei 

Az intézmény partnerei közül a legszorosabb kapcsolatot a szülőkkel ápolunk: többségükkel, 

napi rendszerességgel találkozunk, szülői értekezleten és fogadóórán van még lehetőség a 

felmerülő problémák, javaslatok megbeszélésére. A szülők részéről nyitottságot tapasztaltunk 

az óvónők javaslatait, tanácsait illetően. Az EMMI által kiadott eljárásrendek a 

veszélyhelyzetre vonatkozóan, nagymértékben megváltoztatták a kommunikáció lehetőségét a 

partnerek között: a szülők nem léphettek be az óvoda épületébe, a bejáratnál testhő mérést 

követően átadták gyermekeiket az óvodai dolgozóknak, akik segítették a gyermekeket az 

öltözésben, kézmosásban. Délután a bejárati ajtók mellé kihelyezett csengővel tudták jelezni 

érkezésüket gyermekükért. Ez az időszak többlet feladatot jelentett az intézmény valamennyi 

dolgozója számára, hiszen azokat a feladatokat is nekik kellett ellátni, amit korábban a szülők 

végeztek el gyermekük érkezése és távozása alkalmával.  

A kommunikáció helyzethez igazodó formái: telefon, közösségi média zárt csoportjai, bejárati 

ajtóra kifüggesztett írásos tájékoztató. A tervezett négy szülői értekezlet helyett csak egyet, a 

tanévnyitó szülői értekezletet tudtuk megtartani az óvoda udvarán, biztonságos 

távolságtartással. 2021. február 11-én rendkívüli szülői értekezlet összehívására volt szükség a 

Pillangó csoportban a gyermekek egy részének minősíthetetlen szóhasználata és magatartása 

miatt. 



A csoportok által tervezett nyílt napokat a rendkívüli szünet elrendelése miatt nem tudtuk 

megtartani. 

Az óvoda másik fontos partner intézménye az iskola. Az óvodás gyermekek iskolássá válását 

megkönnyítendő, óvoda-iskola átmenetet segítő munkacsoport működik az óvodában és 

iskolában. Közös programokkal, rendezvényekkel szeretnénk zökkenő mentesebbé tenni az 

intézményváltást a gyermekeknek. Az előző nevelési évben megvalósult közös rendezvényekre 

a 2020/2021-es nevelési évben a pandémia miatt nem kerülhetett sor.  

A Pedagógiai Szakszolgálat Nagyatádi Tagintézménye heti egy-egy alkalommal látja el az 

intézményben a logopédiai fejlesztést és a képességfejlesztést. A SNI (sajátos nevelési igényű) 

gyermekek ellátását a Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium szakembere végzi. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal szoros és hatékony együttműködése van az 

intézménynek. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse és vezetője rendszeresen részt vett a 

Szolgálat által szervezett Jelzőrendszeri megbeszéléseken a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzése, megszüntetése, a gyermekek jogainak védelme érdekében. Esetmegbeszélésre 

került sor három alkalommal a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel és az 

érintett szülőkkel. Az elmúlt nevelési évben 2 gyermek alapellátásba, 2 gyermek védelembe 

volt véve. Az alapellátásban lévő testvérpár a családsegítő javaslatára, a gyám nagyszülővel 

egyetértésben, a csapi óvodában és kollégiumban került elhelyezésre. A védelembe vett két 

gyermek közül egyikük családja elköltözött Segesdről, anyaotthonba kerültek.  

A védőnő minden hónapban, kérésre gyakrabban, vizsgálja a gyermekek haját, tisztaságát a 

csoportokban, átadja a kért státuszlapokat a gyermekek vizsgálatának kérelméhez.  

Fogászati szűrésen a gyermekek évente egy alkalommal vesznek részt, ami az elmúlt nevelési 

évben csak a székhely óvoda két csoportjában valósult meg. 

2020. szeptemberében a Községi Könyvtár szervezésében a gyermekek verses-zenés előadás 

élményével gazdagodhattak az óvodában. 

A fenntartóval, ill. a Hivatal óvodai ügyekkel foglalkozó dolgozóival hatékony, egymás 

munkáját segítő az együttműködés. 

 

A gyermekek szociális hátrányának enyhítése érdekében az intézmény dolgozói fokozott 

odafigyeléssel, elfogadással, megértéssel közelítenek a gyermekek felé. Az inkluzív pedagógia 

alkalmazása a napi tevékenységek során lehetővé teszi az óvodapedagógusok számára, hogy 

differenciálással, a gyermek egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételével biztosítsák a 

gyermekek számára az optimális fejlődést.  

A gyermekek fejlődésének nyomon követése az egyéni fejlődési naplókban történt, míg a 

gyermekek képességeit a DIFER méréssel vizsgáltuk. 

 

Kiemelt nevelési feladat 

A 2020/2021-es nevelési évben továbbra is kiemelt nevelési feladat volt az egészséges 

életmódra nevelés. Az óvodai csoportok által tervezett, szervezett tevékenységek, szokás rend 



kialakítása a kiemelt feladat megvalósítását célozta. Az egészségügyi veszélyhelyzet 

kihirdetését követően fokozottan figyeltünk a személyi higiénére, a környezet fertőtlenítő 

tisztítására az ajánlások betartására, betartatására. 

A gyermekek környezettudatos életmódra nevelése, mint ahogy a gyermeki személyiség 

fejlesztése, nevelése, az egész nap során az óvodapedagógusok irányításával történik: a 

tervezett tevékenységek mellett a spontán helyzetek kihasználásával neveltük és neveljük a 

gyermekeket a takarékos vízfogyasztásra, a természeti és épített környezet megismerésére, 

védelmére, a lakóhelyük és annak hagyományainak megismerésére. 

 

Közösségfejlesztés 

Az intézményben a közösségfejlesztés több szinten valósul meg.  

A gyermekcsoportokban a közös tevékenység, a közösen megélt élmények, az együtt játszás 

öröme, a mindenki által elfogadott és betartott szokás- és szabályrend, a csoportban dolgozó 

felnőttekhez való érzelmi kötődés az összetartozás élményét nyújtotta a gyermekeknek és a 

velük foglalkozó felnőtteknek egyaránt. Ezen érzések megerősítését szolgálta az Ősz köszöntő 

vígasság megrendezése is. 

A szülők által megalakított Szülői Szervezet ebben a nevelési évben nem tudott olyan aktívan 

részt venni az óvoda életében, mint ahogy azt tették az előző évben. Karácsonykor, a szervezet 

által az intézménynek átadott 500-000 forintból, 3x50 ezer forintot költöttek a csoportok 

játékvásárlásra. A fennmaradó összegből finanszíroztuk a 2021. augusztus 30-án, a székhely 

óvoda udvarán, az Ősz köszöntő vígasság programjait, kiadásait.  

 

Az intézményben a pedagógiai folyamatok tervezése a Pedagógia Program alapján a 

Csoportnaplókban történik. 

 

Az intézmény valamennyi pedagógusának befejeződött az önértékelési eljárása. 

 

Súlyos, baleseti jegyzőkönyvet igénylő gyermekbaleset nem történt az intézményben. 

 

A rendelkezésre álló három nevelés nélküli munkanapból a nevelőtestület kettő napot vett 

igénybe. 

 

Végh Lászlóné 2021. márciusban online munkavédelmi képviselő alapképzésben vett részt, 

melyet sikeres online vizsgával zárt. 2021. szeptemberben részt vesz a munkavédelmi 

képviselők online továbbképzésén.  

 

Segesd, 2021. szeptember 01.     Takács Márta   


