TÁMOP 3.3.2. /08/2 „Az igazságosabb Magyarországért a mi községeinkben is. „

BESZÁMOLÓ
a Beóvodázási munkacsoport 2009. december 01 óta eltelt időben végzett munkájáról.
A munkacsoportunk célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 3 éves korban történő
sikeres beóvodázásának megvalósítása, intézményi beóvodázási folyamatának koordinálása
Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaug településeken.
Feladatunknak tekintettük
 Az 5 éves, óvodaköteles gyermekek teljes körű felkutatását.
 3-8 éves korú, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felkutatását és annak
elérését, hogy minden gyermek óvodába járjon.
 A társadalmi-szakmai környezettel való együttműködést a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek teljes körű beóvodázásáért.
A munkacsoportunk 2009. 12.01. én jött létre 7 fővel
Tagjai:
Tagóvoda vezetők:
Lakitelek
Sütő Lászlóné
Nyárlőrinc:
Hajagosné Csernák Gizella
Tiszaug:
Takácsné Zarnócz Éva
Védőnők.
Lakitelek:
Horváth Lászlóné
Nyárlőrinc:
Túri Istvánné
Tiszaug:
Petrezselyemné Szálas Ilona
Bölcsőde vezetője
Lakitelek:
Szabóné Hunyadi Judit
2010.11. 23.-án a munkacsoport Madari Istvánné lakiteleki óvónővel bővűlt.
A munkacsoportunk tagjai elkötelezettek a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 3 éves
korban történő beóvodázásában, mindent megtettek annak érdekében, hogy a településeken
élő 3 éves gyerekek bekerüljenek az óvodába és szívesen járjanak ide és a szülők is
elégedettek legyenek az óvodai ellátással.
Munkánkat hét mérföldkő jellemzi:
1. Beóvodázási munkacsoport létrehozás
2. Adatgyűjtés: a három éves HHH gyerekek felkutatása, adatgyűjtés,
információgyűjtés.
3. Támogatórendszerek kiépítése.
4. Óvodai beiratkozások
5. Családlátogatások: Védőnők és óvónők előzetes családlátogatásai.
6. Befogadás, beszoktatás: Befogadási, beszoktatási tervek elkészítése, egyéni
fejlesztési tervek elkészítése.
7. A sikeres beóvodázás értékelése.
A munka csoport létrejötte után első feladatunk volt a beóvodázásra váró 3 éves halmozottan
hátrányos helyzetü gyerekek felkutatása, melyet teljeskörűen a védőnők végeztek. A védőnői,
a bölcsődei és a települési népességnyilvántató alapján, településeken az óvoda körzetébe lakó
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3 éves és a 3-8 éves óvodás gyerekekről elkészítettünk egy Beóvodázási adattárat, mely
kiindulópontja volt annak az előzetes családlátogatásnak melyet a védőnők végeztek.
Védőnők által elvégzett családlátogatások száma:
Lakitelek
Nyárlőrinc
Tiszaug

11
8
6

A nyilvántartások és a családlátogatások alapján a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
beazonosítása megtörtént.
Munkánk során megfigyeltük, hogy a nyilvántartások több esetben eltérnek egymástól.
Megtörtént a kapcsolat felvétel a családokkal és megkezdődött ezzel a bizalom építése az
óvodák iránt. A védőnők biztatták a szülőket arra, hogy írassák be gyermeküket az óvodába,
írásokat jelentettek meg a védőnői körzetekben. Az óvónőka korai óvodai nevelés
fontosságáról cikkeket jelentettek meg a helyi és óvodai újságokban, honlapokon..
Az adatgyűjtés végén pontosan tudtuk kik azok a hátrányos és halmozottan hátrányos
gyerekek akik várhatók a beíratkozáskor.
Óvodáinkban a munkacsoport tagjainak közreműködésével a leendő óvodásaink szüleinek
lehetőséget biztosítottunk arra, hogy betekintést nyerjenek az óvodai életbe. Lakiteleken a
beíratkozás napján a szülők a kisgyermekkel együtt részt vehettek csoportszobai és udvari
játékon. Nyárlőrincen 21, Tiszaugon 4 gyermek és szülő vett részt a beíratkozást megelőző
ÓVODÁBA HÍVOGATÓ délelőttökön.
A beíratkozás után láttuk, hogy kik azok a szülők, akik az előzetes találkozás és ígéret
ellenére sem íratták be gyermeküket. Egy esetben beíratkozás csak a védőnő ismételt
családlátogatása után vált sikeressé.
Település
Lakitelek
Nyárlőrinc
Tiszaug
összesen

Össz.
létszám
155
74
22
251

óvodai Ebből HH
55
19
9
83

Ebből
gyermek
11
10
21

HHH Ebből új HHH
gyermek
3
3
6

A beíratkozás után szülői értekezleteket tartottunk az új szülőknek, ahol kérdezhettek, akik
még nem ismerték azok megismerkedtek az óvónőkkel, és az óvoda helyiségeivel.
A kapcsolatépítés az óvónők családlátogatásával folytatódott. Minden új kisgyereket
meglátogattak az óvónők.
Óvónők által elvégzett családlátogatások száma:
Lakitelek
Nyárlőrinc
Tiszaug

71
27
21

A 2010/2011- es nevelési évben a gyerekek befogadására nagy hangsúlyt fektettünk.
A halmozottan hátrányos kisgyerekek befogadását a szülőkkel közösen, gondosan
megterveztük. A beszoktatás végén kérdő ív formájában megkérdeztük a szülőket, hogy
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mennyire elégedettek a gyermekük óvodai beszoktatásával. A szülők örülnek az óvodai
nevelésnek, vélemyényük szerint sokat változtak a gyerekek, és nagyon szeretnek óvodába
járni.
A beszoktatás tapasztalatait az óvónők a gyermekek Egyéni fejlődési naplójába rögzítik. A
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek rendszeres óvodábajárását illetve a hiányzásait 2010
szeptembere óta nyomon követjük, dokumentáljuk. Célunk, hogy igazolatlanul ne
hiányozzanak a gyerekek az óvodából. Az eltelt időben nem volt igazolatlan hiányzás. Az
igazoltan is csak betegség miatt hiányoznak a gyerekek
A beóvodázási munkacsoport sikerének könyvelheti el azt a szoros együttműködést amit
óvónők, védőnők és gondozónők között működött a HHH gyerekek korai beóvodázása
érdekében. Nincs egyik településen sem olyan kisgyerek, aki betöltötte a három évet, szülei 8
általános iskolát végeztek, kapja család a gyermekvédelmi támogatást és ne járna óvodába.
Nagyon jól működik a védőnői jelzőrendszer. Probléma esetén a védőnők jelzik azt, de
számtalan esetben mi óvónők is jelezzük a tapasztalatainkat.
2010 tavaszán megkezdtük a társadalmi és szakmai együttműködés kiépítését. Elsősorban a
szülői szervezettel, a bölcsődével, a védőnőkkel, kötöttünk együttműködési megállapodást,
melynek elsődleges célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek teljes körű
beóvodázása volt. Szorosabb kapcsolat alakult a Polgármesteri Hivatal gyámügyi és szociális
ügyintézőjével a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal. 2010 szeptemberétől az
óvodákban megalakuló Környezeti munkacsoportok vették át az együttműködőkkel való
foglalkozást.
Munkacsoportunk 2010 januárjában és júniusban tájékoztatta az óvodai intézményegység
nevelőtestületét az elvégzett munkáról. Mozgató rugója volt az Óvodai IPR bevezetésének.
A munkacsoport rendszeresen tájékoztatja szülőket és a lakosságot az elvégzett munkájáról.
Lakiteleken a Laki Lurkó óvodai újságban, és Lakitelek hivatalos honlapján, Nyárlőrincen és
Tiszaugon a település újságjában jelennek meg a cikkek.
A munkacsoport kettő tagja részt vett az EDUCATIO által szervezett 30órás Beóvodázási
munkacsoport vezetői továbbképzésen.
A munkacsoport az eltelt időben 8 alkalommal ülésezett.
Utolsó ülésén december 9.-én értékelte a munkáját, és elkészítette a 2011évi munkatervét.
Lakitelek. 2010.12.14.
Sütő Lászlóné
munkacsoport vezető
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