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Az intézmény működése a veszélyhelyzet idején 

 

A 2021-2022-es nevelési évet, mint ahogy az előző éveket is, a nevelési év elképzeléseit, terveit, 

feladatait sok esetben megváltoztatta, felülírta a koronavírus okozta egészségügyi 

veszélyhelyzet, illetve a dolgozók egy idejű, magas létszámú (4 fő), valamint a gyermekek 

megbetegedése. 

Az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet rendelt el az intézmény Teleki utcai telephelyén 2022. 

január 18-20. között, mivel két dolgozó igazoltan megfertőződött. A dolgozókkal érintkező 

gyermekek hatósági karanténba kerültek 2022. január 20-ig. Az épületet és az eszközöket 

fertőtlenítették és január 24-én fogadták ismét a gyermekeket a Pillangó csoportban. A székhely 

óvoda működését nem befolyásolta a rendelkezés. 

2022. február 25. és március 6. között kettő fő óvodás gyermek és egy fő dolgozó fertőzöttsége 

miatt a Kormány Hivatal Nagyatádi Járási Hivatala járványügyi megfigyelést rendelt el a 

Szabadság tér 6. Méhecske és Katica csoport kontaktjai részére. A kontaktdolgozók oltottak, 

ill. védettségi igazolással rendelkeztek, így el tudták látni munkájukat. 

A dolgozók nagyszámú megbetegedése idején az alkalmazottak munkahelyen tartózkodásának 

módosított rendje lehetővé tette, hogy az intézmény zökkenőmentesen működjön, fogadja a 

gyermekeket és lássa el nevelési feladatát. 

 

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 

Igényelt fő 
Igénybe vett  

átlag fő 

Őszi szünet 2021. 10. 25-11. 02. 2-es óvoda 21 4 

Téli szünet 2021. 12. 22-30. 1-es óvoda 9 3 

Rendkívüli szünet 

ügyelet 
2022. 01. 18-20. 2-es óvoda - - 

Tavaszi szünet 2022. 04. 14-19. 2-es óvoda 10 7 

Nyári szünet 

2022. 06. 16-08. 19. 1-es óvoda 

30 20 
2022. 08. 22-31. 2-es óvoda 



2021. december 31-én az intézmény jegyzői engedéllyel zárva tartott.  

Az igényelt létszámhoz viszonyítva az igénybe vett szolgáltatás száma mindig kevesebb, ami 

felvet gazdaságossági kérdéseket: a konyha az igényelt létszám alapján rendeli meg a 

péksüteményt, készíti el az ételt, ami kárba vész, hiszen nincs jelen a megadott létszámú 

gyermek. Ezen kívül fűtési idényben gazdaságtalan az ügyeleti ellátás alacsony 

gyermeklétszám esetén. 

 

Felújítási, karbantartási munkák  

Ebben a nevelési évben felújítási munkákra nem került sor az intézményben, egyrészt, mert a 

székhely óvoda felújítása az előző évben megtörtént, a telephely felújítását pedig pályázati 

forrásból kívánta, ill. kívánja megvalósítani a fenntartó. 

A székhely óvodába új mosógép beszerzésére volt szükség, mert a régi, használatban lévő 

mosógép javítása a szakvélemény szerint gazdaságtalan lett volna, leselejtezésre került. 

Az intézmény játszóudvarán a játszóeszközök felújítását a Szülői Szervezet tagjai végezték: a 

fém állványokat lecsiszolták és szép színes festékkel lefestették és így tettek a fa eszközökkel, 

padokkal egyaránt. 

Az Alsósegesdi óvoda udvarára ugyancsak a Szülői Szervezet tagjainak aktivitása által készült 

el, az évek óta vágyott, térkővel burkolt terület, melyen a gyermekek biztonságosan tudnak 

kerékpározni, „motorozni” és amely óvodai rendezvények megtartására is lehetőséget biztosít.  

Köszönettel tartozunk a lelkes, aktív, segíteni akaró szülőknek munkájukért. 

Ugyancsak a szülők segítő közreműködésével jött létre, mindkét óvoda udvarán, téglából épített 

magaságyás, melyhez a bontott tégla egy részét a szülők ajánlották fel és szállították a 

helyszínre, másik részét pedig a településen élők biztosították részünkre. Az építést az 

önkormányzat közfoglalkoztatott munkatársai végezték. Köszönjük a résztvevők munkáját, 

felajánlásaikat. 

Ünnepeink, rendezvényeink a 2021-2022-es nevelési évben 

A szeptemberi Mobilitási Hét keretében a csoportok, a gyermekek életkori sajátosságaikhoz 

igazodó programokat szerveztek: sétákat tettek a településen, megismerve ez által még jobban 

a lakóhelyüket, annak értékeit; játékos sportversenyeket szerveztek, ahol a gyermekek 

különböző mozgásos feladatokban bizonyíthatták ügyességüket, tehetségüket; az óvodai és 

saját motorokkal, kerékpárokkal felvonulást szerveztek az óvoda udvarán; beszélgettek a 

mozgás fontosságáról, az egészség megőrzésében fontos szerepéről. 

2021. november 5-én megtartásra került, október 15-re tervezett, de betegségek miatt elmaradt, 

„Tök jó délután” a Művelődési Házban, ahol szülők, az óvodai csoportok által készített 

kézműves termékeket lehetett vásárolni. A bevétel a Szülői Szervezet munkáját dicséri. Ekkor 

került sor a Tökfaragó verseny eredményhirdetésére is. 

Szülő igényfelmérést követően gyermek és családi fotózást szerveztünk az óvodában november 

hónapban. A nagy sikerre való tekintettel áprilisban ismét lehetőséget biztosítottunk a 

szülőknek arra, hogy nagyon szép, jó minőségű fotókat készíttessenek gyermekükről, 

családjukról elérhető áron. 



December 6-án megérkezett a Mikulás az óvodai csoportokba: ebben az évben, a 

hagyományoknak megfelelően, a gyermekek a csoportszobában verssel, dallal, süteménnyel 

várták és fogadták a jóságos ajándékosztót. 

December 17-én óvoda dolgozói is részt vettek a Szülői Szervezet által kezdeményezett 

programban: a Katolikus templomban tartott koncert előadóinak, közönségének meleg teával, 

forral borral, pogácsával kedveskedtek. 

2022. február 18-án vidáman, jó kedvűen farsangolt a Katica és a Méhecske csoport, 16-án a 

Pillangó csoport, akik március 1-én „Pótfarsangot” tartottak, mert nagyon sok kisgyerek beteg 

volt február 16-án. Az ötletes, szép jelmezek a szülők kreativitását és gondoskodását dicsérik: 

gyermekük a vágyott jelmezbe öltözve űzhette el táncolva, mókázva a telet. 

Március 15-ei megemlékezésre mind három csoport az ünnephez kapcsolódó beszélgetéssel, 

könyvnézegetéssel, kézműves tevékenységgel készült: nemzeti színű madarakat, pillangókat, 

zászlókat készítettek és helyeztek el a település emlékműve körül, ezzel is erősítve a 

gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetük, hazájuk szeretetét, tiszteletét. 

Az óvoda csoportjai alkotásaikkal hozzájárultak a Segesd Szeretlek Baráti Kör szervezte 

Húsvéti hangulat megteremtéséhez a Művelődési Ház előtti téren. 

Áprilisban mind három csoport Nyílt napon várta az érdeklődő szülőket, tanítókat, akik és 

bepillantást nyerhettek a gyermekek óvodai életébe, hétköznapjaiba. Az érdeklődés a szülők 

részéről visszafogott volt, de aki élt a lehetőséggel az megtudhatta, hogy mi is történik egy 

„munkás” délelőttön gyermekével, mennyi sok és változatos lehetősége van játszani, fejlődni, 

mozogni, elvonulni egy kuckóba, ha arra van igénye. 

A 2021/2022-es nevelési évben ismét az óvodában fogadhattuk az édesanyákat, nagymamákat, 

a Méhecske csoportban az apukákat is, Anyák napi köszöntő ünnepségeinken. Megható volt 

látni az ünneplőbe öltöztetett gyermekek csillogó szemét, ahogy, némelyek önmagukat 

legyőzve, fegyelmezetten, az óvó nénire figyelve énekelnek, mondanak verset, köszöntik az 

édesanyákat.  

Május hónapban két alkalommal, 10-én és 17-én, vettek részt középsős és nagycsoportos 

gyermekek Nagyatádon Bozsik Torna Fesztiválon. 

Május 27-én mindannyian részt vettünk a település Gyermeknapi rendezvényén, ahol 

mindenféle játék, móka, kacagás és finomság várta az ünnepelteket. Idén mi sem mentünk üres 

kézzel: a gyermekeket vendégül látó civil szervezeteknek mézeskalácsot sütöttünk és azzal 

köszöntük meg kedvességüket és gondoskodásukat. 

2022. június 5-én a Pillangó csoport, 10-én pedig a Méhecske csoport köszönt el az iskolába 

íratott gyermekektől szülők és vendégek jelenlétében az óvoda udvarán. 

2022. június 24-én részt vettünk a Segesd Szeretlek Baráti Kör által szervezett Sportnapon, 

mely mozgalmas, vidám, élményekben gazdag délelőttöt nyújtott a gyermekeknek, 

felnőtteknek egyaránt. 

Augusztus 31-én Ősz köszöntő délután keretében Mazsola és Tádé c. bábelőadással, 

hagyományos népi játékok kipróbálásával, arcfestéssel, palacsintával kedveskedtünk 

óvodásainknak, a bölcsődés gyermekeknek és szüleiknek. 



Óvodai beíratás és a gyermeklétszám alakulása 

2022-ben az óvoda köteles gyermekek beíratására az intézménybe 2022. április 19-20. napokon 

volt lehetősége az érintett gyermekek szüleinek. A 2022/2023-as nevelési évre 11 gyermeket 

írattak be az óvodába és 17 gyermek kezdi meg tanulmányait az iskolában. 

2021. október 1. 67 fő volt a beíratott gyermekek száma, a nevelési évet pedig 71 fővel zártuk. 

A 2022. 02. 03-án ismert adatok alapján a várható gyermeklétszám 2022. 09. 01-én 59 fő volt, 

a ma ismert adatok alapján ez 65 főre módosult. 

 

A pedagógia munka feltételrendszere 

Fenntartói határozat alapján az intézmény a 2021/2022-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) a telephelyen fogadta a 

gyermekeket. 

Az október 1. statisztikai adatok szerint 67 fő volt a beíratott gyermekek száma: Katica: 22 fő, 

Méhecske: 18 fő, Pillangó: 27 fő, ebből 2 fő sajátos nevelési igényű gyermek.  

Hátrányos helyzetű gyermek: 10 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: 14 fő. 

Humánerőforrás tekintetében az intézmény a működési feltételeknek megfelelt: fenntartói 

határozat alapján  

MUNKAKÖR 

Fenntartói 

határozat 

alapján 

Betöltött 

álláshely  

2021. 09. 01. 

Betöltött 

álláshely 

2022. 08. 31. 

Óvodapedagógus  6 fő 6 fő 6 fő 

Nevelőmunkát közvetlenül segítő 

álláshelyek száma 
6 fő 6 fő 5 fő 

Pedagógiai asszisztens 2 fő 2 fő 1 fő 

Dajka 4 fő 4 fő 4 fő 

Intézményvezető 1 fő 1 fő 1 fő 

Intézményvezető helyettes 1 fő 1 fő 1 fő 

Élelmezésvezető 1 fő 1 fő 1 fő 

Szakács  4 fő 4 fő 3 fő 

Konyhai kisegítő  4 fő 4 fő 4 fő 

Közfoglalkoztatott (óvoda+ főzőkonyha) 2 fő 2 fő 1 fő 

 

 



2022. márc. 15-től 1 fő gyógypedagógiai asszisztensnek lemondással megszűnt a 

munkaviszonya. 

Egy fő dajka munkakörben foglalkoztatott alkalmazott gyermeket várt, Ő 2021. 12. 09-től 

táppénzen, ill. szabadságon tartózkodott, jelenleg tartós távolléten, CSED-et vesz igénybe. 

2022. 03. 16-tól 1 fő dajka felvételére került sor. 

Az óvodapedagógus munkakörben foglalkoztatott óvónők valamennyien óvodapedagógus 

diplomával rendelkeznek.  

Egy fő óvodapedagógus gyermeket vár, 2022. 04. 04-től táppénzen, ill. szabadságon 

tartózkodik, az ő helyettesítését pedagógiai asszisztens, aki egyben végzős óvodapedagógus 

hallgató, bevonásával oldottuk meg.  

2022. 07. 01 – 2022. 08. 31. két fő diákmunkás segítette munkánkat. Mindketten Oktatási 

szakasszisztens képzésen vesznek részt a Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Ady 

Endre Technikum és Gimnáziumban. A lányok lelkesek, segítőkészek voltak az intézményben 

töltött idő alatt. 

 

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.  

2022-ben 9 tanköteles korú gyermek szülei nyújtottak be kérelmet az Oktatási Hivatalhoz, az 

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

kelljen megkezdenie iskolai tanulmányait 2022. szeptember 1-én. Hat kérelmet elfogadott a 

Hivatal, 3 kérelmet pedig elutasított.  

 

Tárgyi feltételek 

Az intézmény tárgyi, infrastrukturális feltételei jónak mondhatóak, a székhely óvodában a 

számítógép több alkalommal is javításra szorult, végül a szakvélemény selejtezést  és új PC 

beszerzését fogalmazta meg javaslatában, mivel a gazdaságos fejlesztésre nincs lehetőség. 

(Szakvélemény ikt. száma: 176/2022).  

A nevelési évben a gyermekcsoportoknak szükséges papír-írószerek, az óvoda és a konyha 

részére irodaszerek biztosítása, tanügyi nyomtatványok, szakmai anyagok beszerzése a 

takarékos felhasználás szem előtt tartása mellett, megtörtént. 

Szúnyogháló beszerzése megtörtént, felszerelése munkaerőhiány miatt nem valósult meg. 

Az aszályos időjárásra tekintettel locsolótömlő vásárlására került sor, mellyel biztosítható volt 

az óvoda udvarán található növények életben tartása. 

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

építése, árnyékot adó fák telepítése, az Alsósegesdi óvoda udvarán a veszélyes fák átvizsgálása, 

kivágása többszöri jelzésem ellenére sem történt meg. 



A székhely óvodában a szakvélemény (Szakvélemény Ikt. sz.: 77/2022.) alapján leselejtezett 

mosógép helyére új mosógép beszerzése megtörtént. 

 

 

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. 

Az óvodapedagógusok (6 fő) PED I sorolt pedagógus, 1 fő szakvizsgázott pedagógus. 

A 2021/2022-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 óvodában 3 dajkai és pedagógiai asszisztens munkakörben dolgozó alkalmazott,  valamint 

a közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkező konyhai dolgozók rendelkeznek a konyhai 

feladatok ellátásához szükséges HACCP vizsgával. Az év közben, 2022. 03. 16-án munkába 

álló dajka HACCP vizsgájára a következő nevelési évben kerül sor: 2022. szeptemberben, 

együtt a Cseperedők Bölcsőde dolgozóinak oktatásával és vizsgájával. 

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.  

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

ajtóra kifüggesztett írásos tájékoztató. A tervezett három szülői értekezlet helyett, kettőt tudtunk 

megtartani: a tanévnyitó szülői értekezletet az óvoda udvarán, biztonságos távolságtartással, és 

áprilisban a nyílt napokat követően tartották a csoportok.   

A csoportok által őszre tervezett nyílt napokat a gyermekek és a dolgozók nagy létszámú 

megbetegedése miatt nem tudtuk megtartani. A tavaszi nyílt napon mind három csoport 

szeretettel várta és fogadta az érdeklődő szülőket. 

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. A tervezett programok közül a tanítónők látogatása és az 

Évzáró- Ballagás valósult meg a Méhecske és a Pillangó csoportban, a többi esemény 

megbetegedések miatt elmaradt. 



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 heti egy 

alkalommal. 

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 egy 

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

szülővel. Az elmúlt nevelési évben 1 gyermek alapellátásba, 3 gyermek védelembe volt véve. 

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 az óvodában, mind 

három csoportban megtörtént a szűrés. A fenntartóval, ill. a Hivatal óvodai ügyekkel 

foglalkozó dolgozóival hatékony, egymás munkáját segítő az együtt működés. 

 

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 2021/2022-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. Gyümölcs és zöldség kínálással igyekeztük 

a gyermekek immunrendszerét, lehetőségeinkhez mérten, erősíteni. Ebben a szándékunkban az 

élelmezésvezető is segítségünkre volt az ételek összeállításával, a friss zöldség, gyümölcs 

biztosításával. 

Ahhoz, hogy meg tudjuk óvni a gyermekeket az óvodában történő megbetegedéstől, szigorúan 

be kell tartanunk és tartatnunk a szülőkkel a Házi rendben foglaltakat: beteg gyermek nem 

látogathatja az óvodát, betegségből való visszatérés a közösségbe, orvosi igazolással történhet. 

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 víz, írólap, rajzlap használatra; a természeti és épített környezet 



megismerésére, védelmére, a lakóhelyük és annak hagyományainak megismerésére. Ebben a 

nevelési évben elkészült mind két óvoda udvarán a magas ágyás bontott téglából, melyet a 

gyermekek felnőtt segítséggel, a szülőktől kapott zöldség és gyümölcs palántákkal ültettek be, 

locsoltak, gyomláltak és szüretelték a termést: reggelihez, uzsonnához saját termesztésű 

paprikát, paradicsomot kóstolhattak a gyermekek. Részt vettek az óvoda ablakait díszítő 

virágok ültetésében is. Télen gondoskodtunk a szülők által készített madáretetők élelemmel 

való feltöltéséről, a madarak itatásáról. Az érzékelést segítő és fejlesztő lépegetők kialakítása 

nem valósult meg, a következő év feladata lesz. 

 

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, immár 

második alkalommal, Ősz köszöntő vígasság megrendezése is. Mazsola és Tádé címmel 

bábelőadást láthattak a gyermekek szüleik társaságában, hagyományos népi játékokat 

próbálhattak ki, arcfestés várta a kicsiket és nagyokat egyaránt. Palacsintával, zsíros kenyérrel 

láttuk vendégül a résztvevőket. Az Ősz köszöntő vígasságot használtuk arra, hogy 

ünnepélyesen átvegyük és megköszönjük a szülőknek, vállalkozóknak a térköves területet, a 

lefestett, felújított játékokat. 

Az intézményben a pedagógiai folyamatok tervezése a Pedagógia Program alapján a 

Csoportnaplókban történik. 

Súlyos, baleseti jegyzőkönyvet igénylő gyermekbaleset nem történt az intézményben. 

 

Végh Lászlóné 2021. szeptemberben részt vett a munkavédelmi képviselők online 

továbbképzésén és sikeres vizsgát tett. 

Ignácz Szimonetta 2021. december 3-5. Így tedd rá! néptánc továbbképzésen vett részt. A 

képzés, ill. a néptánc megismertetése, megszerettetése illeszkedik az intézmény Zöld Óvoda  

programjához. 

 A Zöld Óvoda pályázat beadását elhalasztottuk, mert úgy ítéltük meg, hogy a sikeres 

pályázathoz hiányoznak kapcsolati elemek és továbbképzések, melyek kialakításához és 

megszervezéséhez több időre van szükségünk. 

2021. október 27-28-án a Magyar Államkincstár ellenőrzést végzett az intézményben, melynek 

jegyzőkönyve az irattárban megtalálható. 

 

 

Segesd, 2022. szeptember 01.     Takács Márta  

         Intézményvezető  


