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Az idei évben is úgy gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolok az intézményekkel és gondozott
családjaimmal, demár a közösségekből is fordulnak kozzám segítségért.

Heti rendszerességgel tartom a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálatíal, szükség esetén
egyutt megyünk ki családokhoz, és minden estet megkonzultálunk.

Ebben az évben kevesebb alkalommal kellett a Gyermekjólét segítségét kérnem, de továbbra
is küldem jelzéseket a törvényben meghatározattak szerint. Egy kiemelt esettel foglalkoáunk,
ahol, minden segítsógünk ellemére a gyerínek csecsemőotthonba kenilt.

Varga Lajosnéval a gyermekjóléti ügyeken kívül együtt csinálunk számos gyermek programot
különböző i,innepek köré csoportosítva.

Azintézménybe szeptember L-én 43 gyerek és egy magántanuló volt beiratkozva. A családok
átmeneti otthona miatt a tanév közben ez a szárn folyamatosanváltozott.

Munkám során higiéniai vizsgálatokatvégeztem. kötelezően negyedévente, de jelzés esetén is
végeztem külön. Tartós, kezeletlen fejtetvességet nem tapasztaltam azintézményben.
Y izsgálataímat a j ogszabályban előírtaknak megfelelően végezhettem.

Egészségnevelő előadásaimat atanőrék keretein belül tarlottam meg, az osztályfőnökök és
pedagógusok, előadásalmat szívesen fogadtak és készségesen biáosítottak számomra
alkalmat a munkámhoz. A következő előadásokat tartottam ebben a tanévben:

1. osztály: Fogápolás (1 óra)

2. osztály: (1 óra)

3. osáály: Napirend, egészsóges tápláIkozás, számitőgép, higiénia (2 őra)

4. oszíály: Önértékelés (1 óra)

csak a lányoknak menstruáció, intim higiénia (1 óra)

A 2. és 4. oszályban iskola egészségügyi szúrővizsgálatot végeáünk az iskolaorvossal
Dr. Tóth Józseffel.

Ekkor a 2 osztályban 2a tanuló volt beíratva. Mind a 20 tanulőn sikeresen elvégeztiik a
vizsgálatokat és az alábbi eltéréseket tapasztaltuk.

5 tanulónak j avasoltunk ortopédiai kontrollt.

5 tanulót szemészetre küldttink.

2 tanulőt audiológiara,3-at pedig fogászatra küldtünk.

Az elmúlt tanévtől részt vettem a különböző iskolai rendezvényeken is, mintaz iskolai Ki-
mit-tud, vagy évnyitók, évzárők, különböző iskolai ünnepségeken.

Megítélésem szerint pozitív kapcsolatot ápoiok az egész intézménnyel. Minden felmerülő
problémát meg tudtunk beszélni, és mindent azigényeknek megfelelően tudtunk kezelni.

Az elkövetkező években ezt a munkát szeretném még tökéletesebbé és gördülékenyebbé
tenni.

A taliííndörögdi óvodában unkám során higiéniai vizsgálatokat végeztem, kötelezően
negyedévente, de jelzés esetén is végeztem külön. Tartós, kezeletlen fejtefuességet nem
tapasztaltam az intézményben. YizsgáIataimat ajogszabályban előírtaknak megfelelően
végezhettem.



Az óvodában szintén tartottam egészségnevelő előadásokat, melynek a témái az egészséges

táplálkozás, a higiénia, és a ludtalptoma voltak,

Az ővodában egészségügyi vízsgálatot nem vógeztünk, mivel törvényes képviselő nem volt

jelen.

A gondozottaim jelentős részének Dr. Tóth József a héaiowosa, így az oltások és

státuszvizsgálatok lebonyolítása mindig időben,, az előírásoknak megfelelően történik,

Minden hónap elején egyeztetjünk * uűtt hónapban o1tandókat, és megbeszéljük az oltási

időpontokat. Ezek iltaíÁan á kovetkező képpen zajlanak: VigantPetenden hétfonként 11

őráúőI, Kapolcson szerdánként 14 őréftőL, é; Taliándörögdön csÜtÖrtÖkÖn 1 1'30 Órától

történnek az oltások.

Rendszeresen részt veszek a védónói értekezleteken, tartom a kapcsolatot a vezető

védőnőkkel. Idér'l;;;'rÁűóp áItaI támogatott képzés indllt, amin a védőnők

térítésmentesen vehetnek részt. Ezek körü| én-az Iránytú című 5 napos továbbképzésre

jelentkeztem, melynek első napjat október 31_én, tovébbi két napját december I,_2,_ántarlJák

utolsó részétpedig januárban rendezik meg,

A Családok Átmeneti otthonát heti rendszerességgel látogatoln, :gYléSZt 
a gYakori

költözés miatt, másrésá fokozottan ellenőrzöm a bentlakókat, mind abigíéntát mind a lelki

egészségtiket. Több alkalommal tartottam egészségnevelő előadást az intézményben is, De

gyakran előfordul, hogy a főzésben vagy épp a haziíeladatelkészítésében nyújtok segítséget,

Szerteágazó egészsógnevelő munkám során kéthetente szerdán baba-mama klubot

szeweztem Taliandör;gdön"a nyár elejéig (tervezzük ennek folytaását), KaPolcson Pedig

játszőházakat (húsvétra]mikulásia), és Egé-sr.eg vötgye pfogramsorozatot szeryeztem. varga

Szilviával közösen -.!rr"*"ztük hagyo"mányLemú cettaia SzÜletés Fája Programot' ahol

minden gyermeknet<, afi kérte, a jatsiáteren ettilt"tttink egy fát, elé pedig táblát helYezti,ink a

nevével és a születési dátumárral. 
-Ezekben 

a progTamokban nagy segítségemre volt a kÖzÖsség

és kolléganőim. Továbbra is folyamatosan kapol családlátogatasaim soránr ruhákat, játékokat,

amiket a raszoruló családok kozott osztok ki. Idén ruhabötzét is szervezti.ink Taliándotogdön,

akol szintén rengeted adomány ruhát kaptam, amit a kapolcsi karitasáoz juttattunk el,

Facebook csoportommal folyamatosan fuáom taráni a kapcsolatot a szülőkkel, így sokkal

több információt tudok eljuttátni hozzájtlk,és akommrrnikáció is gÖrdÜlékenyebben megy,

Terveim között szetepel, bogy az eddig megkezdett programokból hagyomanyt

teremtsek, ezze1 is erősítsem a t<tizt;sed összeártást. Terveim között szerepel, hogy újra

elindítsuk a baba_mama klubot. Ezán felül a tanácsadó felszereltségét szeretném

modernizálni, os a nyíLászarókxkicseréltetni a költségvetési kereteket figyelembe véve,

Tisáelettel köszónöm, edóigi bizalmukat, és bízom a további sikeres egYÜttmikÖdésben,

Kapolcs, 2014. november 10.


