Tisztelt Képviselő Testület!

Felkérésükre elkészítettük a decsi Tesz-Vesz Ovi óvodás gyermekeiért oktatásinevelési alapítvány 2010 évi tevékenységéről, és az önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló tájékoztatót.
Az alapítvány tartós közérdekű céljai:
A Tesz- vesz Oviba járó gyermekek értelmi, érzelmi és testi fejlődésének sokoldalú,
harmonikus fejlesztése, megsegítése különös tekintettel az alábbiakra:
1. A Tesz- Vesz Ovi szakmai felszereltségének javítása.
2. A nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése.
3. Belső gyermekpályázatok támogatása.
4. Sport és kulturális rendezvények támogatása.
5. Egészség megőrzés, betegség-megelőzés, valamint a korszerű, egészséges
táplálkozás eszközeinek biztosítása.
6. Óvodásaink tanulmányi kirándulásainak támogatása.
Röviden szeretnénk bemutatni 2010-es tevékenységünket. Az elmúlt nevelési évben
is igen nagy hangsúlyt fordítottunk arra, hogy az alapítvány számláján megjelent
összegeket minél hatékonyabban használjuk fel. Kiemelt figyelmet fordítottunk az
alapító okiratban rögzített célok megvalósítására, ennek szellemében a következő
feladatokat valósítottuk meg.
 Az óvodai gyermekfarsangon a jelmezes gyermekeket megajándékoztuk saját
készítésű játékeszközzel.
 Tavasszal az udvarra napernyőt, udvari asztalt, ülőkéket vásároltunk a
gyermekeknek, hogy minél több árnyékos helyet tudjunk biztosítani az udvari
játékokhoz.
 Az idő folyamán elhasználódott udvari játékokon lévő köteleket pótoltattuk.
 A szülőkkel összefogva, az óvodai dolgozók segítségével a kuratórium tagjai
részt vettek az udvari játékok átfestésében.
 Hozzájárultunk a tanévkezdéshez, a nevelőmunka elindításához, fejlesztő
eszközök vásárlásával segítettük a csoportok felszereltségét.
 Az alapítvány működéséhez szükséges nyomtatóba patront vásároltunk.
 Szükségessé vált új hirdetőtábla beszerzése is, hogy a szülőket az óvoda
mindennapjairól folyamatosan tudjuk tájékoztatni.

 A gyerekek esztétikus környezetének kialakításához polcokat, szekrényeket
vásároltunk, hiányzó bútorok beszerzését támogattuk, az elhasználódott
textíliákat, függönyöket, szőnyegeket kicseréltük.
 Októberben a falu első óvodájának hagyományosan megrendezésre kerülő
koszorúzási ünnepségen vettünk részt. Az óvoda logójával díszített kis
zászlóval ajándékoztuk meg az ünneplő gyerekeket.
 Az NCA pályázaton nyert pénzből az adminisztrációs munkánk segítésére
irodaszereket vásároltunk. Az óvónők munkájának segítésére is ebből a
pénzből biztosítottunk egy notebookot, ami gördülékenyebbé teszi a napi
feladatok rögzítését, a gyerekek fejlődésének regisztrálását.
 A karácsonyi ünnepkör eseményeinél kuratóriumi tagságunk jelen volt. Az
adventi gyertyagyújtások alkalmával köszöntöttük a gyermekeket. Az óvodai
karácsonyfa alá vásárolt játékokhoz, fejlesztő eszközökhöz az alapítvány
biztosította a pénzt a csoportoknak. A dolgozókat egy- egy karácsonyi
gyertyával ajándékoztuk meg.
 Az önkormányzat által kiírt sikeres pályázatunk révén valósíthatjuk meg, hogy
az udvaron használt játékeszközöket, mozgásfejlesztő játékokat, udvari
bútorokat biztonságos, az udvar felszereltségéhez illő esztétikus helyen
tároljuk. Helyi vállalkozóval készíttetünk a felsorolt eszközök tárolására egy
fából készült tároló helyet. A játéktároló elkészültével megoldódni látszik az
udvaron használt játékok mindennapos ki-be pakolása az óvoda épületéből.
Köszönjük az alapítványunknak nyújtott önkormányzati támogatást, kérjük a
Testületet tájékoztatónk elfogadására.
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