
4l
Budapest Józsefváľosĺ onkoľmá nyzat

Képvis e|ő-testĺi let e szálmár a

Előteľjesztő:. Sdntha Péterné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:20I l. október 20. . sz. napirend

fáľgy: A Gyeľek-Viľág Napkiizi Otthonos ovoda és a Jĺózsefváľosi Nevelésĺ Tanácsaďő 2007-

2011. évi beszámolója

A napiľendet lyit/zárt ülésen kell tźrgya|ni, a döntés elfogadásához eg.vszeriĺ/minősített
szav azattöbb sé s sziiks é se s.
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Dn. MÉszÁnEnrra
A JEGYZoT HpI-ypľrEsÍr o eĺncy ző

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi tr
HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi x

Hatźr ozati iav as|at a bizottság szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testliletnek az e|őteriesńés mestársv a|ását.

Tiszte|t Képviselő-testĺilet!

A közoktatásról szóló 1993' évi LXXX. törvény (kozoktatási törvény) 102.$ (2) d) pontja a|apjźn a
fenntartó ellenőrzi a kĺizoktatási intézmény gazdá|kodźsźú, miĺködésének törvényességét,
hatékonyságát, a szakmai munka eľedményességét, a ryermek- és ifiúságvédelĺni tevékenységet, a
tanuló- és gyeľmekbaleset mege |ozése éľdekében tett intézkedéseket.

A közoktatási törvény 85 $ (7) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, mint intézményfenntaľtó
elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményľendszer működésének minőségiľányítási
pľogramját. Az önkoľmányzati minőségirányítási progĺam többek között meghatźtrozza a fenrftartő
e|várásait, a fenntartói iráĺyítźs keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzijgyi ellenőrzések
rendjét.

A Józsefrárosi onkoľmźnyzatKépviselő-testiilete a475lf0l0.(x[.01.) száműhatźrozatával fogadta el
azönkormányzatiközoktatásiminőséglĺźnyitásipľogramot'
A közoktatási minőségiľĺányítási pľogľam 3. fejezete foglalkozik a kozoktatźlsi intézményľendszeľ
műkodésének ellenőrzésével" értékelésével.
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Az ellenőrzési, értékelési rendszer működtetésének cé|ja, hogy a fenntaľtó jusson olyan
információkhoz, amelyekből egyértelműen meghatározható,hogy azintézmények milyen mértékben
tesznęk eleget aZ önkormányzati dokumentumokban, saját dokumentumaikban meghatározott
céloknak és mennyiľe töľvényes a miiködésük.

A fenntartói ellenőrzés kiemelt területei:
1. törvényességiellenőrzés
2. szakmai ellenőrzés
3. pénzngyi ellenőrzés

A fenntaľtó a nevelési, illetve pedagógiai program végrehajtását, a közoktatási intézményben folyó
szakmai munka eľedményességét a közoktatási intézmény źita|készítettbeszámoló alapjrán is éľtékeli.
A közoktatási intézmény áIta| készített beszámolók egy-egy nevelési évre, tanévre, illetve négy éves
idótartamr a vonatkozó an ké szülnek.

Az intézményben zaj|ő szakmai progľamok, valamint minőségirányítási feladatok időszakos
végrehajtásának éľtékelése, a szükséges intézkedések hatásának bemutatása a nevelésĹoktatási
folyamatokra átfogő betekintést ad anégyéves beszámo|ási rendszerben a Képviselő-testület számtlra.
A közoktatási minőségirányítási progIam szerint 20|I. évben a Józsefuárosi Önkormányzat
fenntartásában működő öt közoktatási intézmény készit beszámolót.
A Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda, valamint a Jőzsefvźrosi Nevelési Tanácsadó elkészítette a
beszámolót, mely megfelel a közoktatási minőségiľányítási pľogram 2' számű mellékletében szereplő
taľtalmi követelményeknek.

A beszámolókat a |-f' számű mellékletek tarta|mazzźtk.

Az intézményi beszámo lók e lfo gadása költségvetési fedezetet nem igényel.
Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

HłľÁnozłTI JÁ,vAsLÁT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja Gyeľek-Virág Napközi otthonos óvoda és a Józsefuárosi Nevelési Tanácsadő - az
előterj esztés mel l ékletét képező _ 20 07 -20 I 1 . évi beszámolój át.

2. köszĺjnetét fejezi ki a Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda és a Józsefuáľosi Nevelési
Tanácsadó vezetőjének, valamint a közalkalmazottainak a négyéves munkájukéľt.

Felelős: polgármester
Hatátido: 20 1 1 . október 20.

A döntés végľehajtását végző
Kulturális Iroda

Budapest, 20l 1. októbeľ 3.

szervezeti egység: Humdnszolgóltatasi Ugyosztály ohatasi és

ś''"*- ?.!Ń
Sántha Péteľné
alpolgáľmester

a j egy zot helyettesítő a|j egy zo
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Gyeľek.Viľĺĺg Napktizi offhonos óvoda
1082 Budapest, Baross u.11/b.

MINOSEGIRANYITASI PROGRAM
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BEVEZETES

1. Az értékelés töruényi háttere:

o A tĺibbszĺiľ módosított 1993. évi L)o(DĹ Törvény a közoktatĺísľól 104. $ (5)
bekezdés

Azértéke\ést az OMIP figyelembevételével,a Fenntartó felé benýjtott beszĺímolók,
tźlblazatot és a felelősök beszrĺmolója alapján készítettem el.
Az éľtékelés fonasa: Pedagógiai munkatervek, IMIP, és azok éves értékelései,
adatszo|gá|üatiísok, v ezetői tervek.

2. Beszámolásĺidőszak:

Mint a Gyeľek-Viľág Napközi otthonos ovoda vezetője, a2O07 _ 2011. nevelési időszak
intézményi beszĺĺmolóját a következőkben leírtak ďapján tekintem át.

3. ovodánk adataĺ (Alapító okiľat alapjrán)

ovodĺĹnk neve: GYEREK _ VIRÁG Napközi otthonos óvoda
Székhelye: |082 Budapest, Baross u. 111/ b.
Telefonszámll 33.43 -920

Telephelye: Tagóvoda: 1082 Budapest, Baľoss u. 91-93.
Telefonszámz: 33 -3 5 -592

óvodánk alapítója, alapítás éve:
Budapest, VIII' ker. Tanács VB. 1978, itletve 1983'

Fenntaľtĺíja:
Budapest Fővłíros VIII. keľiilet Józsefuĺírosi Önkoľmányzat
1082. Budapest Baross u.63-67

Az lntézmény műkłidési területe : Józsefu ríros
KÍinete: Budapest Főviĺros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő Testiilete
ĺáltal meghatározott utcanév jegyzék szerint.

Feladat ellőúásá.ů.az lrapcsolódĺó funkciĺí:
Az óvoda tinállóan mfüĺjdő kĺiltségvetési szeľv. Költségvetése a teljes intézményi
műkĺidési és beszeľzése költségvetési előiľínyzatottarta]mazza. Az intézrnény
vezetóje a teljes költségvetési előinányzat felett rendelkezik. Az óvoda péĺlzigyi-
gazdaságítevékenységétktilönmegállapodása|apjanazoněů|őanmfü ödőés
gazdĺílkodó ľÁ.ľl.xeNapközi otthonos óvoda (10s8. Budapest Rłákóczi u.15) látja
ęl.

Az intézmény munkavállalóinak foglalkoztatási viszonya: A munkavĺállďók
foglalkozüaüísaközaLka|mazotti jogvíszony, illetve munkaviszony keretében történik, rajuk a
közalkďmazottak jogĺĺllásĺĺról szőIő |992. évi )o(XItI. Törvény, vďamint az |992. évi )oilI.
Törvény a Muĺka Törvénykönyvéľől baĺyadő.



Az óvoda pedagógusai az ,,ovodai Nevelés Alappľogľamjának" útmutatĺĺsait, valamint a
helyi sajátosságokat és a szĹilői igényeket Íigyelembe véve, a megfelelő szakiľodalmi anyagok
felhasnálrásávď önátlĺí nevelési progľam alapján végzik nevelőmunkájukat.
A Nevelési Pľogľam neve: Gyerek - Virág Nevelési Pľogľam. A gyeľmekek nevelését a
pľogľaĺnban meghatĺĺrozottak szerint végzik.

ľ.őtevékenységĺĺnk: Iskolai előkészítő oktat"ĺs
óvodai nevelés

4. .Az intézménv alaptevékenvsége:

A kĺizoktaúásľól szóló 1993. évi L)o(D(. TČirvény ďapján közfeladatunk a közoktatiís, mely
magába foglalja az ővodu nevelést' A közokt.atásról szóló 1993. évi LXXDĹttĺrvény 2a.$ (1)
bekezdése alapjĺín az ővoda 3 évęs kortól.e tĺirvény 6.$ (2) bekezdésében meghatĺíľozottak
szerinti _ a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézĺnény' Az óvodai nevęlés keretén beltil
végezziJ/ĺ.. a cigĺĺny kulfurĺális nevelést magyźlľ nyelven, és a megismeľő fimkciók, vagy a
viselkedés fejlőđésének oľganikus okľa visszavezethetĺí, vagy oľganikus oka vissza nem
vezethetÍ5 srilyos és taľtós rendellenessége miatt gondoziísba vett sajátos nevelési igényu
gyermekek nevelését.

5. Ovodánk kiiľnvezete:

Epítészetĺ adottságok:

Két kiĺIiinálló épĺiletből álló, nyolc ĺívodaĺ csopoľttal miĺkiidő óvodrĺnk a József köruthoz
kc.ze| ťlz eneletes panelhiíz legalsó szintjén mfüödik. A panelprogram keľetében Baross u.
|'t|/.b. szźlmű épiiletiink homlokzata és nyílĺíszĺírói 2008. évben megujultak.

óvođĺłnk két éptiletének építészeti adottságai azonosak. Mindkét intéanényiink 4-4 óvodai
játszócsoporttal, hozzÁjvk tartozó, a közelmúltban Q006-200s) teljesen felújított, ĺ'nálló
mosdóvď, ĺĺltözővel szolgĺälja a gyeľnekek kényelĺnes étetét. Az épületekben kiilĺin
helyiségekben biztosított a logopédiď ellátłís, és az egyélĺ fe|zarkőzsatő képességfejlesztés.
Egyéb szolgłĺltató helyiségeink szeľtár, oľvosi szoba.
Mindkét éptiletiink jól felszerelt tĺígas tomaszobźwa| ľendelkezik, melynek eszközellátottsága
megfelelő a hatékony mozgásfejlesztéshęz.

Szocĺokultuľális kiiľnyezet
Az általunk nevelt gyeĺľrekek szocializáltságlkat, a kiilönböző képességek fejlettségi szintjét
és kultuľ kĺĺrnyezetiiket figyelembe véve heterogén iisszetételűek.

A ryeľmekek S%o-a hatĺíľon túlÍól érkezefit magyar' Folyamatos növekeđést mutat a viđékľől
ffivĺĺrosba költözött családok gyeľmekeinek aľĺ{nya: 4"/"-rőÄ Z3o/o..ra emelkedett az e|mil|t
négy évben. Az ázsiu ryermekek szźlmarźnya az e|mtilt négy évben fokozatosan csökken
Q$V".-rőt !5o/o) Új ;elenseg, hogy megielentek az egyéb (afrikai, aľab) országokból éľkező
migľ:ĺns gyermekek. A nem magyaÍ ajkú gyeľmekek nevelésére ktilön figyelmet foľdífunk,
nrivel beilleszkedésiit felzĺírkóztatĺísuk sikere, a befogadĺísukon, a velük való fogtalkozáson,
a pedagógusok - gyerekek.đajkát és az óvoda többi dolgozójrínak empatikus viselkedésén
mulik.
Emelkedő létsziímot mutat a cigáĺy etnikď kisebbség jelen lévő atáĺya, mely 35 "/",-ró|.
4Uo/o-ra emelkedett. Az óvodĺínkba járó, etnikai kisebbséghez tartoző gyermekek sni|ei, az



anyanyelvfüön való nevelést nem igénylik, viszont azoknak a hĺĺtľányoknak a
megszĺintetéséľe' melyek az e|térő szocializáltságból fakadnak (higiéniď, anyagi, éľtelmi)
niivelĺvő ĺgényůik van. A cigány kisebbségi nevelés óvodłínkban a sziilők igénye alapján,
magyar nyelven folyik _ a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének inínyelvei alapjĺán.

Rohaľrosan nő azon magyaÍ családok gyermekeinek szátma, akik anyagi és iskolĺízoĺsĺígi
okok miatt egyľe kiláüĺstalanabb élethelyzetbe kertilnek. Az alulszocia|izÁ\tság, hátrĺányos
helyzetkĺivetkeztében nő azoknak a gyerekeknek a szímą ak'lk az észlelési funkciók kisebb -
nagyobb zavaúlva| kiizdenek. Masodlagos neuľotizĺłló tényezőként gyakran tapasztalunk
ezeknél a gyerĺnekeknél különféle magataľtási pľoblémfüat is. A részfunkciózavarok
kiivetkeztében ezeknek a gyerekeknek a képességfejlesztése komoly többletfeladatot rő az
óvodapedagógusokľa,f e|zwkőztatóóvodapedagógusľa.
Az elmúlt néry évben a hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 12"/"-tő| 3ío/o.-rt
emelkedett. A halmozottan hátrányos helyzetű ryermekek aľánya ĺs niivekvő tendenciát
mutat. Jelenleg az tisszlétszármhoz viszonyítv a 8o/".
Mindezekből következit hogy óvodai nevelőmunkánkban a hátr:ínykompeĺuáciő,
képességfejlesztőfe|zarkőzraómunkapľiorit.ásté|vez.
Minden dogozó feladatz az egymás megéľtése, egýmás irĺĺnti tolerancia, empátia, amivel
közeledhetĺĺnk a gyerľnek és családja felé

ovodai neuelőmunkdnk tervezésěnélftgetembe vesszük a csalúdok sajdtossđgaíÍ, sxokúsaiĺ.
A kettő tisszhangia, az ĺívoda folyamatos egyĹithnfüödése a csďáddal a gyermek
fejlődésének feltétele. Tiszteletben taľtjuk a ktilönböző kultúrák éľtékęit, szokĺásait,
hagyomĺínyait, és töľeksziink azok megismeréséľe.
A sztilőket bevonjuk az ővoda életębę, nevelési elveiket elfogadjuk, paľüreľként tisztetjtik
őkęt. Az egyiitbnfüödés minél sokoldďúbb kihaszrĺĺlásĺára töreksziink.

6. A keľület kiizoktatásában betöltłitt szeľepiink.

ovođrínk a kertilet legnaryobb befogadóképessĘű két kĺĺtiĺnáltó épĺitetben műkiidő
óvodája. Kiiľzęte: Budapest Fővĺíľos VIII. keľtilet Józsefuĺĺrosí Önkormányzat Képviselő .
testĺilete ĺíltal meghat áĺozott' utcanévj egyzék szerint.
A közoktaĹásról szóló 1993. évi L)o(DĹ Töľvény alapjrĺn ktizfeladata a kĺizoktatlás, mely
magában foglalja az óvodai nevelést. A törvényi elöíľások mellett, óvodiínk teriileti
elhelyezkedése, a családok szociokulturális helyzete, óvodapedagógusaink szahnai
felkészĹiltsége és szakmai affinitĺísa hatźnoztameg nevelési programunk legfontosabb
célkitűzése it, feladatait, és egyben saj átos aľculafunkat.



I. SZAKMAT-PEDAGOGIAI MUNKA

Jogszabályi' és eryéb ktiľnyezet változása, és azok hatása a szakmai munkáľa
2007-f011. kiizött.

1.1. Alapfeladataink (kötelező és vállalt) és |zok teliesítése

Kötelező feladatunk:

Az óvodai Nevelés országos Alappľogľamj an épített,Gyeľek -Viľág Nęvęlési
Pľogramunkban megfogďmazottnevelési célok, felađatok maradéktalan megvalósítasa,
melynek keretén beliil:

- A gyeľmekek óvodai nevolése, egészségtĺgyi e|látasa. sz.til<ség esetén logopédiđ, foglalkozłs
- Egyéni differenciĺáló képességfejlesztő foglalkozĺís,
- Esélyegyenlőség, valamint azegyen7ő bĺĺnásmód ktĺvetelményének biztosítĺísaľa
- Sajátos nevelési igényiĺ gyennekek ľészéľe, felzarkőnatő foglďkozĺs. Az' óvoda létesítményeinet eszközeinek hasznälataaz ingyenes szolgiíltatrísok

igénybevétetéhez
. Elményszsĺzokiĺándulrísok
. Színhĺzi előadások

Jogszabályĺ (tv.
ľendeletn eryéb
kötelezettség)
váItozások

Eľintett teľĺiletek TiiIľényĺ változások hatása

Fenntartói Alapító okiľat
módosíüísa

SNI gyermekek nevelésének feltételei

Közoktatási
Törvénymódosítiĺs,

HoP módosítása Nevelési hatékonyság, innováció a
neve1ésben

Pőůyáz'ati
kĺitelezettség miatt

Helyi Nevelésĺ
Pogram
tevékenvsé steľiiletei

Kompetencia ďapú óvodai
programelemek beépítése

Közoktatrási
Törvénymódosítĺís

Minősítes Dolgozók ĺnunkáj ának ľninősítése

Közoktatĺási
Töľvénvmódosítĺís

MIP felülvizsgźiata telj esíünényértékelés

Ktizoktatlísi
Töľvénvmódosítĺás

häńĺeĺđ Tĺirvéný kötelezettségek beépítése, sziilői
iosok kötelessések



Nevęlőtesttilettink pedagógiai hitvallása:

,,A g/ermeki személyisěget, érzelmi biztonsdgot nyújtó, a móssógot elfogadó, segítő
szeretetb en, megbecstilve neveljtik.
Az érzelmelłe hątó tapasztalati lehetőségek sokoldalú biztosínźsával, a játék, a
mĺÍvészetek eszkÓzén kereszttil kívdnunk hozzájĺźrulni az egłéni kěpességek
kib ontakoztatás óho z, az e gé s z s z emé ly is é g fej l e s zt é s é h e z.''

Nevelési Programunk ďapvető célja:

Az óvodásaink nyugodt, élmény gazdag, haľmonikus fejlődésének elősegítése, a magasabb
ľendiĺ éľzelmek kibontakoztatása, azéletkoľi és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészéľe irĺínyuló fejlődés
biztosíĺísa, elősegítése.
Művészeteket szeľető, haryományokat ápolĺó, kľeatív személyĺségek alakítĺása.
A teľmészetĺ és táľsada|mi kiiľnyezetet ővő,védő gyermekeket nevelni.

ovodánk sajátos arculaÚát meghatáľozó tevékenységünk a ľajzoláso festés, mintĺízás és
kézimunka' melynek keľetében nĺivenđékeirlkaz életkoľuknak megfelelő szinten
ismeľkednek a kiiltinféle népi kultunĺkból meľített technikłĺkkď. (kosráľfonás, szcivés,
batikolrás).
A mindennapĺ nevelőmunkánkban kiemelt szeľepet kap a mozgásfejlesztés, amelyhezaz
objektív, szubjektív feltételeink adottak. A testnevelési foglalkozásoksorán teľemtiink
alkalmat speciális gyakorlatok beiktat.ísával a testalkat defoľmitlísok megelőzésére is.
(lábboltozat erősítés, geľinctoľna)
SzocÍokultuľlílÍs adottsúgaink ftgelembevételével kiemelt Íigyelmet foľdítunk a
ryeľmekek diffeľenciált eryéni képességfejlesztéséľe, az esélyegyen|őség, valamint az
eryenlő bĺĺnásmód ktivetelményének bĺztosítására.
olyan tevékenységeket szeľveziink, melyelĺkel biztosítjuk, hogy az egyęs gyermek egyéru
fejlődési titemének megfelelőon fejlődhessen, és kibontakoztathassa tehetségét is.

Pedagógiai munklínlĺkal aľľa tciľeksziink, hogy minden gyermek ĺinmaglíhoz képest fejlődjiin'
és óvodaskora végén érje el az iskolai alkalmassághoz sziikséges fejlettségi szintet. Ennek
érdekében pľeventív tevékenységiink első lépése, hogy a hátľányos he|yzetls gyeľmekek
időben kez.dj ék meg az óvodai életet.
Diffeľenciáltan foglalkozunk a nyelvileg hdtľdnyos helyzetíi, vary migľáns és a
kiemelkedően fejlett ryeľmekekkel. A migrans gyermekek beilleszkedését,
képességfejlesztését segítő egyéb tevékenységeink:
- vizuĺílis jelelĺĺ<el segítjtik a kömyezet, a szokásrend, megismerését.
- kultúrájukból ismęrt zeĺei, iľodďmio képzőmtivészeti anyagokat gyiĺjttink, és beillesszĺik

mindennapi nevelőmunkĺínkba.

A nevelés.tanulás folyamatában a játék szeľepe elsődleges :

A játék során lehetőségĹink nyílik aną hogy felnéľjtik, folyamatosan figyelemmel kísérjfü a
gyeľmekek egyéni fejlettségének megfelelő képességeit.



A későbbi kudarcok megelőzését szolgálják, a preventív céllal végzett szenzomotoľos
kép ess égfej |esztő tevékenys égunli.

A pedągógíai munka meghaüĺrozott tertiletei:

Álląpotfelmérés
A beíratĺĺskor minđęn sziilő kézhezkapja az ővoda Hĺĺzirendjének ľöviđített vźltozĺltźlt és egy
anamnézis felvételére ďkalmas adatlapot' Beíľatás utźnazóvónők elvégzik a csďádlátogatźst,
ahol még közelebbről megismeľkedĺrek a gyermekekkel, a csďáddď, a köľtilményekkel.
Minden gyermekről fejlődési lapot vezetnek az óvónők. Negyedévente történik a gyermekek
képességmérése. A 3-4 évesek körében a megfigyelés módszeľével élve, az 5-6-7 éves
gyermekek esetében mérőeszközzel (Sindelar, Porkolábné Bďogh Katalin személyisglapok
felhasznĺílĺásávď.) Az eľedmények megállapíüísa utĺĺn fejtesztési teľvet készítenek.
A gyeĺnekek képességbení hiĺínyosságaĺak felismeľését segítik fejlettségmérő, diagnosztikai
eljĺírásrendtink melyet a helyi nevelési progľamhoz kapcsolódóan haszrálunk
(s z emé lyi s é gl ap - me gfi gl el é si s zemp ont ok - fej l ett s é gmér ő I ap o k)=

A gyermekek képességméľésénél fontosnak tartjuk a bemenet.folyamat.kimenet méľést, meľt
csak ez adhat segítséget a megfelelő fejlesztési iľĺĺnyľól, és reális képet a fejtődés
folyamaĹĺľól.

Kommunilrac i ó s nev el é s
Az anyanyelv a tĺírsadalmi érintkezes ďapvető fonnája, így hangsulyos szerepet kap
képességfejlesztésben. A szókincs bővítése, a nyelvtanilag helyes beszéd, a sajátos nyelvi
formfü eLsajátítas4 a mondanivaló rírnyalt megfogalmazásaa legfontosabb cél ęzenanevelési
tertileten' A szociiĺlis, nyelvi kommunikációs kompetencifü fejlesztése az életkoi' egyéni
sajátosságok figyelembevételével, játékos módszerekkel, tevékenységi formfüon keresztiil
történik. Eletszerĺĺ helyzetekben, teľmészetes módon biztosí$uk, hogy minden gyermek
beszélgessen aĺról, ami foglďkoztatją ami éľdekli. Az anyanyelv és kommunikáció
képességfejlesztő esz.közei: mondókfü, verset mesék, bálbozás, đľamatizálĺłs, anyanyelvi
játék. Ezek szoťosan kapcsolódnak az óvodai élet minden fejlesztési teľiiletéhęz
(komplexiĺís). A hagyományok ápolĺása soľán törelĺsziink ana, hogy az ővőnő általhaszĺÉit
kifejezések beépiiljenek a gyeľmękek szókincsébe. A beszédfejlődésben, a hangképzésben
sulyos lemaradást mutató gyermekelĺtcel 5 éves kortól logopédus foglalkozik. A kisebb fokti
egyéb ľésztertileteken is lemarađiíst mutató gyenľrekekkel fejlesztő óvodapedagógus
foglalkozik kíemeĺve a gyermekcsopoľtból.

Erzelmi nevelés. szocializáció
A csďádias, elfogadó környezet biztosítlísával tevékenységľe seľkentiink, a derĹis légkör
megteremtésével biztonságot adunk óvodłásainknak.
Az óvónő.gyemlek kapcsolata a|apja a mindennapi pedagógiai munkának. Ezért az óvónők
hatźlrozoít, ugyanakkor baľátságos, megéľtő, toleľĺĺns magataľ&íssal közelednek a
gyenĺlekekÍrez,lljlsz csak ennek alapjĺán éľtékelhetik reĺílisan a gyermeket' Fontos feladatnak
tekintjiik elérni, hogy a gyermekek &ezzét később éľtsék, mit és miéľt taľt helyesnek, mit
utasít el az óvónő. Tetteinlrĺkel és szavainlĺkal is ezt Ęeksziink kifejezni.
Nevelőtestiileti összfianggď töreksztink az óvodai csopoľtok sajátos arculatkialakítrásráľa.
Fontosnak tartjuk eléľni, hogy a gyermeknek stabil, de nem mindig azonos helye legyen tfusai
köztĺtt, szoľos kapcsolat fílzze őket egymrĺshoz' SzĹikséges taĺtjuk elérni, hogy a gyeľmek a
csopoľt tagiĺínak érezze magá| számon taľtsák, s közben alľa töľeksziink, hogy az én.fudat
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megeľősödjön, az én.kép a ktilönböző tevékenységek soľiĺn és a kapcsolatokban
differenciálódjon.
Tĺímogatjuk az egymáshoz közeledő gyenľrekek tevékenységé! elsősorban játékukat'
Gondoskodunk olyan egyiittes élményekľől, amelyben a gyermekeknek egymas irfuti
rokonszenvét is fetébresztľretjiik.
A gyermekek önértékelés ét az ővodu élet gazdag tevékenységrendszerében fejlessztik'

Áz ĺívodai életbe való bcillcszkedés segítésének néhány eleme:
A nyĺári sziilőéľtekezleten elmondjuk a sziilőknet hogyan kiinnyíthetik meg gyermekeik
óvodába való beilleszkedését, hogyan készítsék fel őket. ovodďsmerkedő játszóhetet
szeľveztink' amikor a szĺilő egyiittjátszhat gyemlekével az óvodában.

Családlátogatason megismeľkedtink a gyerekekJ<el, sziileikkel, kĺiľiilményeikkel. Érdeklődtink
a gyeĺekek szokásaiĺól, fulajdonsága|Íő|. Kontaktust pľóbrĺlunk teľemteni. Nyaklĺĺnc
formĺíjában elvissziik a jeleket és felkínĺiljuk a lehetőséget a gyeľekeknek, hogy maguk
vĺílaszthassanak. A riíszoľulóknak ajánljuk a térítési kedveznény lehetőségét'

Fokozatos és folyamatos ,,szÍilős'' beszoktatásről győzzilk meg a sziilőket. Lehetőséget
biztosítunk arľa" hogy a sziĺlő, gyermekével egyiitt ismeľkedjen az ővodáxal, könryezetével,
aktívan részt vegyen a beszoktatásban. A gyeľmekek kedvenc jáúékait, tngyait magukkal
hoztatják. Az első nap végén apró ajĺínđétkallepjfümeg a gyerekeket az első nap emlékére.
A beszoktatás első hetébęn mindkét óvónő egész napos munkaľendben dolgozik.

A beszoktaüís ideje alatt megismeľtetjtik a gyeľekekkel ahozzájlk. tartoző óvónők és dajka
nénik nevét, az ővoda néhĺĺny helyiségét (csoportszoba, öltözn, mosdó, udvaľ), valamint a
játékok helyét. Iľ{ar az első hónapban vendégségbe jiinnek a nagyok, melynek soriín rövid kis
veľssel, mesével kedveskednek a gyerekeknek.

AlapelvĹink: Feladatunk ĺĺrem az,hogy az elszakadĺís &zelmeitől megmentsfü a gyermekeket.
amit nem is lehet ., hanem az áté|és segítése!

Eqé s zs é ee s él etmódra nev elés
Célunk, egészséges, testileg fejlett gyeľmekek nevelése. Nagy hangsrilyt fektetiink egészségiik
megőľzéséľe, védelmére' Kĺemelt fontosságúnak taľtjuk a mozgásos jĺńtékok
kĺhasználĺĺsőú az ővoďla épiiletében, ĺlletve az udvaľon eryaľánt. Nyáron a napJégftiľdő
melleü avizfrlrdőt is biztosítjuk a gyeľekeknek.Tiszüa, gondozott azővodaés környezete.
Fontosnak taÍtjuk, hogy legalébb az óvodában minden gyeľmek megftiľĺidve, tiszta ruhában
legyen.
Kiemelten kezeljfü az egészséges étkezés bizĺosítását, mely vĺíltozatos, óvodlĺs gyermeknek
megfelelő étrend összeállítĺísát követeli. Ezt. a Sodexho biztosítja. óvodĺĺnkban a sztilői
munkaközösség közös ĺĺsszefogłíssď naponta biztosítja a gyermekek számźra a kiilönböző
gytimiilcstik fogyaszŁását annak érdekében' hogy a gyerĺnekek megfelelő mennyiségÍĺ
vitaminhoz jussanak.

Társądalmi érzéIreĄvs é g tudatos Íejleszté s e
olyan személyiségiegyek kialakíüísĺíľa töreksztink, mely segít abban, hogy egymĺísra
figyelve, minden gyeľmek önĺĺlló személyiségként élje meg önmagá! hogy az,,én és a másik''
elkĺilöniiljön. Cél az, hogy a gyeľmekek elfogađjłák tłírsaikat olyannĄ ani|yen, ezzel
kiďakítva a tiirelĺnes, tolerĺĺns, humĺínus, tűľő és konfliktust jól kezelő személyiségjegyeket.
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Mindenáľon szeľebrénk kikiiszöbölnlazt is, hogy egy gyeÍmeket elhanyagolt kiilleme miatt
kik<izĺi sítsenek üíľsai.

Kor szeríi óvodąp edagó giai módszerek
Heln Nevelési Pľogľamunk lehetőséget ad aľrą hogy az óvónők korszeľÍi módszert
alkďmazzanak a gyernreknevelésben, a fejlesztésben.
Pedagógiai tevékenységiinket a komplexitas jellemzi. ovodapedagógusaink a gyermekek által
kezdeményezett tevékenységekľe építve hasnaljákki a fejlesztési lehetőségeket.
Kiilönösen kíemelt feladatunk a differenciált fejlesztés, mely egyarĺĺnt jelenti a pľevenció! a
kompenzálást és a tehetséggondoziíst is. A Kompetencia alapú nevelési módszerek
megismeľése, alkalmazłása a gyakoľlatban is ennek a feladatnak megvalósítĺását segíti.

Äzlntézmény ĺĺltal, a ryeľekek képességeit cé|ző méľések tapasztalataĺ:

Időszak Képességméľés
teľülete

Módszeľe (bemenet.folyamat.
kĺmenet méľés)

tapasztalatok

34 évesek 5-6-7 évesek

megfigyelés Sindelar
képességmérő

200712a08 Eľtelmi, szociális,
pszichés
képességek

megÍigyelés Sindelar
képességmérő
,Porkolábné
Bďogh Katalin
fejlettségmérő
lapok

Tankritelesek
86%
iskolaéľett

2008ĺ2008 Mentális,
szociális,
pszichés
képességek

megfigyelés Sindelaľ
képességméľő,
Poľkolábné
Balogh Katalin
fejlettségméľő
lapok

Tankötelesek
80%
iskolaérett

2009t20r0 Mentális,
szociális,
pszichés
képességek

megfigyelés Sindelar
képességmérő
Porkolábné
Bďog
Porkolábné
Bďogh Katalin
fejlettségmérő
lapok h Katalin
fejlettségmérő
laook

Tankritelesek
82%
iskolaéľett

2010/2011 Ertelmi, szociiílis,
pszichés
képességek

megfigyelés Síndelaľ
képességméľő
Poľkolábné
Balogh Katalin
fejlettségméľő
lapok

Tankĺitelesek
88%
iskolaérett
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Sajátos nevelési igényű ryeľmekek integľálÚ nevelése

Az SNI gyermekek nevelése során fontos feladafunknak tekintjtik a gyenĺrekközĺisség
viselkedési szokĺísainak alakítĺĺsában az elfogadás képességének alakítasát, melynek a|apja a
sajnálat helyett az egyĺittes élményekből fakadó szeretet. A sajátos nevelési igényu
gyennekeknél is a nevelés általrínos célkitüzéseinek megvalósítĺísĺłĺa tö,reksziink.
ovodrĺnkban 2 SNI gyermeket neveliink. l fő beszéd, lfö hďlĺásséľtĺlt. A gyeľmekek
szakvéleményének megfelelően a Iőzsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertaĺi
Központ és Ákalĺnos Iskola szakemberei fogtalkoztak vettik. neíotĺvtĺjó a kapcsolafunk,
eľedményes az együttrnűködésiink. Az eredményes képességfejlesztésnek köszönhetően a
beszédfogyatékossággď kĺizdő gyermek a 2011|2012. nevelési évben megkezdheti
tanulmrínyaít ép tłírsak közt'tt.

ľ'ejlesztő foglalkozásokon ľésztvevő ryeľekek szńma, és aľánya

Vĺĺllalt szakmai feladatok az innováciĺí éľdekében:

1.) 200712008. nevelési évben, a HEFOP 3 .t ,4. palyáz.at keretében az Erusébetvĺĺrosi
pędagógiai Intézette|, közösęn pá|yázunka kompetencia ďapú óvodai nevelés bevezetésére az
óvodában. Ennek keretében 4 óvodapedagógus szahnai továbbképzésen ismerkedett a
progÍÍtm elemeivel. A képzések ut,iĺn a kompetencia elemeket beépítettiik nevelési
programunkbą és elkezdtiik a kompetencia ďapli nevelésľe vďó további felkésziilést
elméletben és gyakorlatban. Hiírom óvodď csopoĺtunkban mĺír a progľam beépĹĺlése a
gyakorlatban is megtĺiľtént, igy ahospiüálĺísi lehetőség is ađott a többi csopoľt részéľe'
Szahnai munkaközösséget szerveztiink atémźban. Aze|méIetés a gyakoľlat egységére
törekedve a fejlesztés jelenleg is folyamatban van.

ĺdőszak Gyeľek
létszám

Tankäteles
konri

Iskolaĺ
életmódľa
aIkalmassá
váilt

Szakéľtői
Bizottság
javaslata
alapján
ĺĎvodába
maradĺí
ryeľmek

ovodában
maľadó
tankätelesek

F'ejlesztő
foglalkozáson
résztvevő
gyermekek
száma

2007t2008 1,74 52 46 a
J J 16

f008ĺ2009 157 45 39 ) 4 16

200912010 162 )) 46 2 7 11
2010/f0tt 155 49 44 2 J t4
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2.\
A szociókulturĺílis okok miatt egyľę több gyeľmeknél tapasztaltunk sulyos mozgźs
retardĺĺltságot. Ennek a problémrínak a megoldasrłľą etsők között csatlakozfunk az
Egészségiiryi Minĺsztéľium által meghiľđetett, szenzomotoľos integrĺíciós
képességfejlesztő mozgáspľogľamhoz.

A progľam lényege, hogy a mozgĺĺsfejlődésben sulyosan lemaľađt gyeľmekeket, speciális,
tt'bb éruélĺszervi csatomát egyszerre fejlesúő,inteltzív mozgĺĺsgyakorlatokkď juttatjuk el a
koruknak megfelelő fejlettségi szintre.
Pályázatunk eredményeként 3 fő óvodapedagógusunk végezte el a Lakatos Katalin nevével
j e|zett mozgásfej lesztő progľamot.

Ma mlír mindkét épiiletiinkben heti rendszerességgel töľténik a képességfejlesztés a súlyosabb
mozgásretaľdácíóval kiizdő gyermekek tészére, A fejlesztés előtt asz.afuizsgźľ;ott
pedagógusok felmérést végeznek, majd a szĺilői hozzájarulassal kezdik a fejlesztést.
Az éľintett sztilők táĄékoztatast kapnak a pľogľamľól, gyeľmekiik mozgasĺĺllapotĺĺľól, és a
gyakoľlatban megtekinthetikazfejlesztés induló áĹLapotźú,majd a fejlesztés eľedményességét
év végén.
A fejlesztőpľogľamot a sztilők nagyon eredményesnet és hasznosnak ítélik.

3.) 20t0/201 1 nęvelési évtől a meghívĺísos pályazaton vetttink részt. $ÁMoP 3. l . 1 .4.
EDUCATIO Nonprofit Kťt) ,,Biztos Kezdeť'), a Főviíľosban egyelőre egyedtilrillóan. A
pľogľam a hátľányos helyzetíÍ gyemlekek élethelyzetének, képességfejlesztésének
hatékonyságát cé|ozz-ameg. A pľogľam jövőbeni aka|mazaslíhoz minden dolgozó
(óvodavezető, óvodapedagógus, dajka,) szalĺnai továbbképzésęn vett tészt. A program soľán
a sziilőkkel való hatékonyabb egytitfrĺriĺködési forĺruĺkat ďakítottunk ki, mellyel segítjiik az
óvoda.csďád kapcsolatának erősödésé! és a hátľĺínyos helyzetii gyermekek hatékonyabb
fej lesztésének lehetőségét.
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Eľtékelt
teľĺilet

A HOP és az IMIP-ben

Ovodáztatás

Eľtékelendö
ľészteľĺiIetek

Egyéni đifferenciált
fejlesztés

Nevelési,
fejlesztési
mutatők

azott céIok
onkoľmányzatĺ
dokumentáciĺíban
megfogalmazott céL

Továbbképzési
tapasztďatok.
sikeľkritérium a
munkában,
infoľmáciÓáľamlás.
tapasztalatok

Humĺín
eľóforľás

A gyermek egyéni
saj átosságait figyelembe
véve, a csaláđokkal
egytittniĺkÖdve a
gyeľmek tinmagiíhoz
képest tÖrténö fęilesztése

Vezetés

Egymas ktizÖtti
kommunikáciÓ,
konfliktuskezelés,
egyiittrnunkĺĺlkodás
lehętöséeei

sikeľkľitéľĺum

Saját hagyomaĺlyos
éľtékeink, nevelési
elveink
hagyomĺínyteľemtó
pľo gľamj ainkat tisztęló
gyeľmekek nevelése,
kÖľnyezettudatos
nevelési mődszeľek

Szakmai munka
hatékonysága (belsó
ellenóľzés, foľmája,
éľtékelés stílusa,
hatékonysága, panaszok
kezelése) a dolsozők

Szeľetetteljes,
baľátságos légkd,ľ,
ószinte érdeklódés,
családlátogatás, anyás
beszoktatĺís,
Óvodaismerkedó

Méľés és
adatgyújtés
mĺídszeľe

olyan kollektívaként
mtikcidj tink,ďlol elotéľb e
keľiil a kľeatív
gonđolkodás, innováciős
tÖrekvések

Továbbképzéseken
valő részvétel,
tapasztalatok
beépítése-innováciő

Méľések elsó
negyedéves
elökęszítése,
megfigyelési
lapok
elókészítése

Jől ĺisszehangolt,
szakmailag felkésztilt,
nyugodt légkÖľt biztosítő
vezętési stľuktuľa
kialakítása

dokumentácĺĺí

Iľłínyított ônéľtékelés,
ktilcsônĺis segítség,
kĺizÖs programok,
szewezetépités 7SYo
_os elésedettsés

Személyisé
glapok,
mérólapok

Iľásos
besziímolás

meg
valĺí
sítás

Eredményességi
mutatĺĎ

Megfeleló
szempontsoľ
készítése' A
munkďolyamatok
hatékony teľvezeseo
idókeľęt biztosítása'

Egyéni íľásbeli
cinénékelés

lgen

igen

beszrámoltatás

x

nem ľesz
ben

igen

Mrrnkateľv,
munkak ľi
1eírás

Önéľtékelés

X

Vezetói
beszĺĺmolő,
teljesítmény
éľtékelés

igen

lgen x

x
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Gazdálkodás

iriínyítłísa, munkatĺíľsak
bevonása, opeľatív,
stratégiai tęrvęzés

Rendelkezésľe łíllÓ
eszkÖziik ésszenĺ
felhasznĺílása

IMIP feladatok éľtékelése

Idószak

Rendelkezésľe állő
fonrísok hatékony
felhasználasa, bóvítése, a
fejlesztés éľdękében'

Teľvezett téma

f007t2008. Folamat
szabályozások
felvételi naplők

Koľľekt
visszacsatolás.
Legalább 7}Yo-os

Belsó audit-azővoda
tisztasága

mrídszeľ

Takaľékosság,
lehetóségek keresése,
pä|yazatok kutatĺísa,
készítése. Az
eszkÖzĺik

A gyermeki fejlödés
bemenet- folyamat és
kimeneti mérése

Eryeztetés,
elemzés'
taoasztalatcsere

Belsó audit-
csopoľtnaplők
taľtalmi vizssáiata

Részt vevók kłiľe

ellenóľzés

beszĺímoltatiís

MegÍigyelés,
beszélgetés,
fejlettségméró
laook

Ovoda
pedagőgusok,
vezętłĺ

Elemzés. ellenórzés

felelós

Technikai
dolgozők

jegyzókÖnyv

gyeľekek

Minóségi
team,
ővodavezetó

Teljesítés kľitéľiuma

ÓvodapedagÓgusok

Minöségi
team,vezeto
helvettesek
Minĺíségi
team, vezetö

Jogszabályi megfelelés
egységes vezetés elvarása

MunkakÖľi leíľás betaľtása
eszkőzÖk biztosítása,
ľendeltętés s zer hasmźiata

Minöségi
team, vezetö
és helvettesek

megvalĺísulá
s

Nyugodt feltételek
biztosítása, eszkÖzÖk
a|kalmazása

Atgondolt tartalmi munka,
továbbképzés
tap aszta|atainak alkalmaz ása

lgen

Eľedményességĺ mutatr

tgen

lgen

igen

x

nem

x

Rész
ben

igen

x

x
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f009t2010 IMIP felĺilvizsgź atą
telj esítményértékelés
a tĺiľvényi
változásoknak
meefelelóen
Belstí audit.munka és
ttízvédelmi ismeľetek
alkďmaaása

Elemzés,
tźĺjékoztatäs,
elfogadtatĺís

A gyerekek
hangulatvizsgálata

Klíma teszt

Tájékoztatĺás,
ellenóľzés

Szakmai innováciÓ,
munkakÖzÖsség
létehozása

20t0l20tt

A testĺilet tagjai

Fejlesztö játékok
gytĺjteménye,hizi
kiadvĺĺnv

Egyéni
beszélgetések,
ľaizos kéľdőívek

Gyeľekek
elégedettsége

Minden dolgozÓ

Kérdóívek

Továbbképzés,
elemzés. éľtékelés

sziilöi elégedettség
vizssá ata

Minóségi
team,
ővodavezetó
és helyettesek

Egyéb paľtneľek
elégedettségi
vizsgá ata (Iskola,
Nevelési Tanácsadő,
Losooédus.)

gyeľekek

E,gyeztetés egyéni
munka

Minĺĺségi team
tagok,
ővodavezetó,
ttízvédelmi
felelós

A testtilet tagjai

Egyéni
beszélgetések,
raizos kéľdóívek

Jogszabályok mogismerése,
korrekt táĘékoztatás' ktizÖs
munka

FenntaľtÓi
elégedettségi
vizseálat

A testület tagjai

kérdóívek

Minőségi
team, vezetés

Minden
Óvodapedagőgus

kérdöívek

HAccP ismeľet
megfelelósége

Minöségi
team. vezetés

gyerekek

Minóségi
team,
ővodavezetés

kéľdöívek

85%-os elégedettség

szíilök

igen

Minóségi team

Iskola, Nevelési
TanácsadÓ,
Logopédus,
Fenntaľtő

oszinte élménynyilvánítás

Minöségi
team. vezetés

Munkaktiziisség
megalakulĺása, képzés
megvalősulása

rgen

FenntartÓ

Elkésziilt j átékgytijtemény

Minöségi
team. vezetés
Minĺíségi
team, vezetés

85%-os elégedettség

rgen

x

80%-os elégedettség

nem

Minöségi
team, vezetés

7SoÁ.os elégedettség

igen

x

lgen

Nem kaptunk váiaszt

x

igen

x

lgen

X

rgen

x

x

x
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A ryeľmeki képességfejlesztés mutatĺĎi a gyeľekek tevékenységében
Áz eľedményességĺ mutatĺí |ega|áhb 70o/o
Kiscsopoľt: kék
Kłizépsó: ziild
Narycsopoľt: pĺros

Nevelésĺ teľĺilet
Egészséges életmĺídľa nevelés

Jĺíték

Szocialĺzácĺĺí

Munka j ellegĺi tevékenységek

Idószak (év)
2007t2008
2008DAO9

Kĺilsó világ tevékeny megismeľéséľe
nevelés

2009n fi
2010t2011
2007t2008
200812009

2009n0fi
2010t2011

40o/o alatt
x

2007n008

x

2008/2009
2009t2010

x

2010t2011

x

2007t2008
2008t2009

x

2009t2010
2010t2011

400Á-7so/oktizłitt

x

2007n008

x

2008D0a9

xx

2009t2010

x

2010t2011

xx

x

2007n008

x

x

xx

x

x

xx

x

x

xx

75o/o ft|ött

xx

x

xx

xx

xx

xx

x

x

xx

x

x

xx
xx

x

xx
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
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Iľodalmĺ nevelés

Vizuális tevékenységek

Enekes jrítékok

Mozgásos tevékenységek

2008/2009
2009n fi
2010t2011
2007t2008

2008t2009
2009t2010
2010t2011
2007t2008
2008t2009

x

200912010

x

2Üt0l201l

x

200712008

x

200812009

x

f009t2010

x

f0t0l20tt

x
x
x

xx

x

xx

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x
xx
x
xx
x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
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Szakmai pľogľamok megvalĺísulása' azok eľedménvessége :

Nevelési pľogramban meghaúározottak szerĺnti kőte|ező pľogramok

Vállalt szakmaÍ pľogľamok, és azok megvalósulása

Szakmai pľogľamok eľedmények
Mihály nap, közös tinneplés sztilőlĺJcel Család.óvoda iobb kapcsolat
Nyílt napok. Család-óvoda nevelési módszerek összehangoltabbak
Játsző déluĹínok A játék fontosságának hangsulyozłása közös

tevékenységgel
Sziilői éľtekezletek Segítették a pľoblémĺák megoldását, a közös

gonđolkodĺíst a gyermek.nevęlésében
Télapó, Eľzęlni nevelés, képzelet fejlesztésének

eľedményességét szoleĺĺlta'
kaľácsony vaľás Erzelmi nevelés eredményességét szolgáltak. Az

ĺisszetaľtozís' a feltétel nélkĺili szeľetet mestaoasztalása.
Faľsang Az cisszetaľtozĺs élménvének eľősítése
Anyĺík napia Sziilő irĺínti szeľetet elmélyiilését segítették
gyereknap, Enkép' önéľtékelést feilesztését szoleiĺlta.
Fogadóóľík Egyéni problémĺĺk megoldĺísábaÍI az egyĹithrevelés közös

módszeľeinek megtalálłásában nyúitottak segítséget
Szalonai munkaközössé g A syakoľlati nevelőmunka hatékonvabb á váit
Nevelői, munkaüírsi értekeáetek Pedagógiai nézetek egyeztetése, elemzéset tapasztalati

beszámolók
Szalmai megbeszélćsek A nevelés hatékonysás f,okozísa

Szakmai pľogľamok Eľedmények
Környezetvédelni veÍseny az óvoda
nagycsoportosai köztitt

A gyermekek ktimyezettudatos magataľtĺísą ismeretei
ffivältek

Főváľosi bemutató a kompetencia alapú
óvođai nevelési folyamat gyakorlataban,
Kertileti óvodások tornaveľsenyén vďó
ľészvétel (Vaida P. iskolában)

A gyakoľlatí tapasztalatok, elméleti összefiiggések
feltlánísą eredmények, problémiík felvetése segítette a
szaliĺnai innovációt

ovodĺísok közötti Ęzveľseny (Molnrár F.
Iskola szeľvęzésében)

t, 3. he|yezés. A gyerľrekek önéľtékelő képességének
vizuĺl is technikíi ĺĺnak fei lődése.

ovodák közötti tomaverseny (Vajda P.
Iskola szervezésébeĐ

Mozgrásĺĺllapot javulása, gyeľmekek önéľtékelése javul.
Iskola iľrínti érdeklődés erósödött.

ovi olimpia (Losonci Iskola szeľvezésében) Mozgĺásállapot javulĺísą gyeľmekek önértékęlése javul.
Iskola inĺnti érdeklődés erősödött

Keĺtileti bemutató a szenzomotoros
integrációs mozgĺsfejlesztő
toľnďoglalkozĺĺsol<ľól'

A gyemrekek mozgásźl|apota javult, tinbizalmuk
ęrősödött. Az ővodapedagógus muĺIrája megeľősítést
nveľt
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1.2. Páľvázatok és eredményességĺik

Äz intézmény által benylĺj tott páiy ár;atok

nevelési év /
tanév

Páůyázat|<lÍről Páůyáľ;at témája Igényelt
támogatás F.t

Eľedmény

f007t2008 Fővĺĺrosi
Ktizoktatĺs fej lesztési
Közalapítvány

Köľnyezeti
nevelés,
krirnyezettudatos
élewitel

202000.-ft.. 124 000.-ft.

Lajo Land Kft. Környezetvédelmi
ruizoá|vázat

ęszközĺjk oklevél

Fővárosi
Közoktatrĺsfej lesztési
Közďaoíwĺánv

Játékfejlesztés,
Eszközbeszeľzés

930 960.-ft 160 000.-ft.

ľIEFoP 3.l.4 Kompetencia
alapú oküatlís
bevezetésének
sesítése

Felkészítő
képzés'a
progľam
bevezetéséhez

3 kolléga
képzésének
ťtnaĺszkozása,
iáték eszközök

Gondolkodj
Egészségesen
Alapítvánv

Egészség témában
rujzpáůyázat

Ajrándékcsomag Ąĺĺndékcsomag
minden
gyeľmeknek'

2008t2009 oktatási és kultuľális
miniszteľ 23ĺ2008.
(vn. 6.) oKM
rendelete alaoiĺán

lnfoľmatika
@szkozpalyazat)

300 000.-ft.

Fővlíľosi
Kĺizoktatĺsfej lesztési
Ktizalapítvłíny

Kultuľális
programszeľvezés
tlĺmogatása

200 000.-ft. 48 000.-ft.

Fővĺĺrosi
Közokt.atĺísfej lesztési
Közalapítvány

Nagymozgiíst
fejlesztő udvaľi
eszkĺizök

300 000.-ft Nem nyeľt

Egészségügyi
Minisztérium

Szenzomotoros
Integľációs
Fejlesztő Pľogľam
a|kaLmazásaaz
óvodában

210 000.-ft.
I ffi szakmai
képzésének
támogatźsi
kĺĺltsége

210 000.-fĹ
1 ffi szaloĺrď
képzésének
tárnogatasi
költsége

2009120t0 oküatási és kultuľílis
miniszteľ 28/2009.

cvil. 1e.) oKM
rendelete alapjĺín

Infoľmatika I 000 000.-ft.
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Gondolkodj
Egészségesen
Alapítvĺĺny

Egészség témában
rujzpźůyázat

Ajĺĺndékcsomag Ajĺĺndékcsomag
minden
gyermeknek.

Egészségtigyi
Minisztérium

Szenzomotoľos
Integrációs
Fejlesztő Pľogram
aka]mazÁsaaz
óvodában

420 000.-ft.
2fő szafuĺai
képzésének
ĹámogaĹĺsi
költsége

420 000.-ft.
Zfü szaT<mai
képzésének
Ĺímogaüísi
költsége

2010t2011 Gondolkodj
Egészségesen
Alapítvĺĺny

Egészség témában
rajzpá|yánat

Ajĺándékcsomag Ajĺĺndékcsomag
minden
gyermeknek.

TAMOP
Fenntaľtóvď
páIyazat

Beóvodĺíaísi
tevékenység
fejlesrtése

30 000.-ft

EDUCATIO
Tłírsadďmi
Szolgráltató
Nonprofit
SzeľvezetTAMoP
3.1.1-08/1

,,Biztos Kezdeť'
HH gyeľekek
fe|zźtkônatasát
segítő pfogram

Felkészítő
képzés,a
progÍam
bevezetéséhez,
eszközigény a
pľogÍÍrm
ďkalmazĺísĺíhoz

2 500 000.-ft
értékÍĺ eszkoz,
és minden
dolgozó
képzésének
ťnanszítozása

1.3. Gveľmek és ifiúsĺĺevffelem

Gvermekvćdelmi tevékenvségĺink céľa: Megismeľni azokat a körĹilményeket, melyek a
gyermekek fejlődését hátľányosan befolyásolják.
Feladatafunk A kiilĺinböző családi háttérből étkęző gyermekek elfogadása és egytithevelése
üírsaikkal. Nevelési módszereinkkel horzájaru|junk a hátrĺĺnyok csökkentéséhez.
Mindezek megvalósíüĺsa érdekében integrációs fejlesztéssel foglatkozó teamet hoztunk létľe.
A team egy vezetłĺből és két tagból áll. Fontos és kiemelt feladatnak tekintjtik a 3.7 éves
halmozottan hátrĺányos helyzetű gyemrekek óvodai befuatásät a minél hosszabb ideig tartó
óvodĺíáat.ás biztosítlísa éľdekében.
A gyeľmekvédetmi tevékenység koordinĺĺlĺását mindkét óvodĺánkban 1-1 gyeľmekvédelmi
felelős látja el.

Gyeľmekvédetni tevékenvségiink hĺírom teľiiletre teťed ki:
- A gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzéséľe
- a veszélyeztetettség okainak felĹĺnĺsrĺra
- a veszélyeztetettség megsziintetéséľe

Konkľét tevékenysé geink :

Folyamatos tevékenységeink: A népesség nyilvríntartó szerinti 3-7 éves gyermekek
kigyííjtése, lakcímtik beazonosítĺĺsa, egyeďetss a védönő nyilvĺíntaľĺĺsával, a halmozottan
ľľĺtľĺínyos helyzetti családok neveinek rögzítése.
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Köľnyezettanulmĺíny elvégzése azon gyeÍÍnekek köľében, akiket nem íľattak be a májusi
beírat.ás ďkďmával. Kĺirnyezettanulĺnĺĺny alkalmávď a sziilők megnyerése, a gyermek
szocia|izápiós és közösségi nevelése éľdekében
Eľedménytelenség esetén a jegyző, illetve a Gyeľmekjóléti Szolgďlat vezetojének éľtesítése,
további intézkedés célj ából.

Csoportalakíüásruíl alĺa ttirekszÍink, hogy az azoÍLos életkoru gyermekek csopoľtbeosztésaná|
fontos szerrrpoĺrt legyelr a lralnrozottarr lrátráryos lrelyzetli gyerrrrekek aláryos elosztiĺsa.

Hiĺínyzások csökkentése éľdekébeĄ első lépésként szóbeli felszólítrás tęsztĺnk az óvónő
részéľől. Szóbeli felszólítrís eredménytelensége esetén a gyeľmek- és ifiúságvéđelmi felelős
szintén szóban felszólítja a sziilőket.
Eľedménytelen felszólítiĺs esetén köľnyezettanulmányt végziink, a sziĺlőkkel való személyes
kapcsolat felvétel célj ából.
YáItozas hianya ęsetén a gyermek- és ifiúságvédelmi felelős felvęszi a kapcsolatot a
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével a további intézkedés éľdekében. Az elmúlt négy évben
ene nem keľült sor, meľt a szóbeli meggyőzés eľedményľe vezetett.
Az egész napos nyitva taľ&ĺs is segítségként szolgiíl.

Egészségiĺg.vi ellátíssal. szociális segítségnyújtĺłssalkapcsolatos munlúínk:

E gé s zs é ?iigyi s zíir őviz s gál at

IV ĺár az óvodába lépés pillanaüíban minden gyermek renđelkezik egészségiigyi kaľtonnď,
melyet a védőnők töltenek ki.
Minden óvodĺís gyeľmek esetében, minden évben elvégzik a snitovizsgálatot, melyet az
egészségiigyi kaľtonon ľögzítenek az egészségĹigyi ellátórendszer szakembeľei'
Ha egy gyermeknél valamilyen pľoblémát észlel a gyeľmekoťvos, szakorvoshoz kiildi
(ftilészet, ortopédiai stb. vizsgrílat).
A 4 _ 5 _ 6. 7 évesek köľében, minden évben e|végzlk a|átás,- hallásvizsgĺáJatot és a fogászati
szíĺľést. Pľobléma esetén szakorvoshoz kĺildik a gyeľekeket'

G}lermekorvosi. védőnői tandcsadás
A szülők szźlmáta lehetőséget biztosít az ővoda a gyermek egészségĺigyi szakemberekJ<el való
talĺílkozásra' konzultĺcióľa (orvos, véđőnő, pszichológus, ortopédiai szakoľvos stb.).



Gyeľmekvédelmi kezdeményezés ek

Időszak
(év)

Csopoľt
szźtm

Gyerek
Létszá
m

Regisztľált
gyeľmekvédelmi
esetek szĺíma

osszlétszímhoz
viszonyított
szĺzalékos
aľĺĺnv

Az
adott évben
megtett
gyermekvédelmi
intézkedések
száma

Gyeľmek
védelmi
intézkedés
szintje

HH
gyeľek
ek
szźtma

HHH
gyeľeke
k szíma

HH
gyere
kek
szám
a

HHH
gyeľeke
k száma

2007/2008 I 174 24 4 t4% 2,Ayo 0 0

2008ĺf009 I 157 47 18 30% 12% 0 0

f00912010 8 162 57 t2 35,5
%

8% I helyi

farcDul 8 155 54 tf 35% 8% 0 0

1.4. Gyeľmekbalesetek száma, okai

Gyermęlďtanulói bąlesetek szíma. okai: A bďesetvédelmi oktatĺĺst minden évben megtartjuk.
A felnőtteknek. A gyeľmekek oktatasa a szoklásľendszeľ alakíüĺsĺĺnak része. A biĺonságos
eszközhasanźÄatĺamegÍanitjuk őket és a szabályok betartrisát megk<ĺveteljiik játékos.
ovođínkban az elĺnriltnégy évben nem töľtént gyeľĺnekbaleset
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u. lłzintézmény belső mííkłidésének elemzése

2.1. Az óvodaĺ mĺnőségiľánvításĺ pľogľam megvalósulása

Legfontosabb feladatunk a Gyeľek.Virág Nevelési Pľogramunkban megfogalmazott nęvelési
célok és feladatok gyakorlati megvďósítása volt, ĺisszhangban a MIP.tMIP-ben
megfo galmazottalJ<al.

A kitűzött célok, feladatok megvalósulĺĺsát segítették:

- csďádokkď vďó állandó kapcsolat

- szakszolgĺílatokJ<al, egyéb paľtneľekkel való khpcsolat

- intézményi és egyéb továbbképzések

- hospitílások
.vezetői ellenőruések

Vezetői ellenőrzésęk célj a, feladata:

Gyerek - Virag Nęvelési Pľogľamunk gyakorlati megvďósulásĺĺnak nyomon követése, a
pedagógiai munka gyakorlatának segítése.

Azonos pe.ĺagógiai nézetek, elvek ďakítasa.
Minőségcélok megvalósulásának gyakorlata.

A gyermeki jogok érvényestilése: ,,A gyeľmeknek jogą hogy képességeinek, adottsĺĺgainak
megfelelő nevelésben és oküaüísban ľészesiiljtĺn.''

A v ezetői éľtékeléseim soľán fontos szempontok:
* a módszęľtani szabadság tíszteletbęn taľtlísa
* azértékęlés az eľvégzettmunkĺíľól szóljon
* az e\végzett munlcĺval anínyban á1ló, és minden lényeges kérdésľe reagáló legyen,
* az adott he|yzetet értékelj e
*az eredmények felĺíľĺĺsa mellett, iľrínyt mutasson a továbbfejlődés lehetőségéľe és módjĺáľa.

A vezetői ellenőľzések soľiín megtöľtént a hiányosságok feltĺíľásą és megeľősítést nyeľtek az
elért eredmények.
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Telj esítnényéľtékelés :

A 2009nü0.es nevelési évben teljesíÚményéľtékelést végezttink óvodĺĺnk pedagógusai és
egyéb munkatĺírsai körében. Megállapítottuk, hogy munkaüĺrsaink a maguk teriiletén
(óvodavezető, óvodapedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítők, és a technikď
munkat'íľsak) egyéni képességeiknek megfelelően töľekednek a pontos, lelkiismeľetes,
munlęĺľa.

További feladatok:

A kompetencia alapú óvodai nęvelés gyakorlatrĺnak fejlesztése, és további csopoľtokban való

beépítése.

A,,Biztos Kezdeť' pzilyázati feltételeknek való további megfetelés a pedagógiai gyakorlatban

és a szĺilőlĺÍ<el való kapcsolattaľtlís eľősítésében

A személyi anyagok folyamatos ellenőrzésę ( munkaviszonyok, illetve az azokat igazoló
đokumentumok ellenőrzése, egyeztetése)

Az igényett ĺíllami normatíva és a felhaszĺńlás egyensulyĺínak figyelemmel kisérését. Az
adatok ďapján sztikség szęľint lemondiĺs, illetve pótigény kezdeményęzését.
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Idószak
Doku mentált ĺívodavezetóĺ

2007/f008

Csopoľtok
szĺma

8

ovodavezetóÍ
látogatĺísok száma

f008/f0a9

osszesen

tások és e|lenó

16

I

Egyfd,re
iutő

200912010

Egyéni el|enőľzés
tárgya

2

15

I

Tematĺkus
(Anyanyelvi nevelés
mődszeľeinek
hatékonysága,
gyermekek
szokiísľendszeľének
alakítása)

f0t0t20t1

1,9

Csoportos el|enóľzés
tárgya

l4

I

Tematikus
Tanulás folyamatának
szervezése, mődszeľei,
azóvóno szakmai
felkésziiltsége,
differenciríIt fej lesztés
mesvalősítása)

118

Munkatigyi (személyi
anyagok ),
Normatíva igényléshez
sziikséges adatok
e1lenórzése

18

Tematikus
A játék szeľepe a tanuiási
folyamatban, az egyéni
bránásmőd
érvényesítés e,az óv ón
mődszereinek
hatékonvsása

Belsó továbbképzések
száma

212

-Felvételi naplők,
-egyéni fej lesztési naplők,
- munkatervek,
- munkaĺigyi anyagok

Peda
sősusok
6

Tematikus
(a kompetencia elemek
éľvényestilése a
gyakorlatban, a
tanulásszeľvezése, az
ővőnó-gyeľek
kaocsolata)

Technikai
dolgozők

. Gyeľmekvédelmi
tevékenység
-HH/HIIH gyerekek

nyilvrántaľtĺísa,
-fejlesztési tervek

Az ĺívoda szakmai ľendezvénvt

I

5

Nyílt napok, sziilói értekezletek,
játék délutín sziilókkel, logopéd
fej lesztés,iskolaválasaási
tnjékoztatőéľtekezlet,keriileti
szakmai bemutatő, az óvoda
tinnepei

- Normatíva igényléshez
szĺikséges adatok
ellenőrzése
.HIVHHH gyeľekek
nyilvántaľ ísą
.fejlesztési tervek
-Felvételi naplÓk

I

7

Nyílt napok, sziilöi éľtekezletek'
játék délut.ín sztilókkel, togopédi
fej l esztés, isko laválaszfuĺsi
tajékoztatóértekezlet,kertileti
szakmai bemutatÓ, az ővoda
ünnepei

I

I

Nyílt napok, szĺilĺíi éľtekezletek'
játék délutĺín sziilőkkel, logopéd
fej le sztés, isko |av áiasztÁsi
tajékoztatő értekezlet,kertileti
szakmai bemutatő, az ővoda
ünnepei

I Nyílt napok sziilöi éľtekezletek,
játék délutĺĺn szĺilókkel, logopédi
fej leszté s, i skolaválasztĺísi
tajéko atő értekezlet,
keriileti szalĺnai bemutatő, az
ővoda iinnepei
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2.2. Az elégedettség méľések alakulĺísa

A paľtnerközponüń nevelés megvalósítása:

ovodĺínk paľtneri igényfelmérésen alapuló minőségbiztosítlísi ľendszeľt működtet.
Legfontosabb felađatunk, hogy Nevelési Programunkban megfogďmazottpedagógiai
céljainkat, felađatainkat a mindennapi gyakorlatban megvalósítstlk a nevelés soľán.
Nevelőmunkĺĺnk ktizvetlen paľbrereink (gyeľmekek, sziiJők) teljes megelégedettségét
szolgálja'

Partnerköąpontu nevelés megvďósítĺísa érdekében a Minőségrłínyiüĺsi Programunkban
megfogalmazott elégedettség, illetve igény felméĺést végziink paľErereink körében, s az
eredmények fi.gyelembevételével hatźttoz'zllkmeg a következő iđőszak feladatait.

Intézményi öněrtěkelés, eredményesség
Intézményi önértékelést végziink a Minőségiĺányíťási Pĺogľamunkban megfogalmazottak
ďapjĺĺn, ďę az IMIP éľtékelése minden nevelési év végén megtöľténik. Az önkoľmĺĺnyzat
minđen év májusában szĺímoltatja be az óvodĺít, ďro1 megtörténik az indikátoľ rendszeľ
ismeľtetése is.
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Idószak

E,lv égzett elégedettségi vizsgálatok, azok eľedményeĺ

200712008

Téma

gyeľmeki

elégedettségi

vizsgálatok

eredményének

Összegzése

Mĺídszeľ

Céliľrĺnyos
gyeľmelrrajzok,
beszélgetés

Egyéb paľtneľek
elégedettség{Iskol
a, Nevelési
TanácsadÓ,
fenntaľtő,)

200812009

IľányulÚság

Klíma vizsgálat

. az ővodai
tevékenységekhez valÓ
emocioniílis viszony
- milyen tevékenységekľe
vágynak mégaz
Óvodában

Elégedettségi teszt
lapok

2009t2010 sztilói
elégedettségi
vizsgĺĺlat

R'észtvevök
ľĺtĺľe

Elégedettségi teszt
lapok

Az ővoda szakmai
tevékenysége, innovatív
készsége

Ovoda
gyeľmekei

Teljesít
és
kľĺtéľiu
ma

Elégedettségi teszt
lapok, kérdóívek

Megval
ĺísulás

70%

Az Óvoda légkiiľe,
munkak rtilmények,
szakmai vezetés
mődszeľeível vďő
elésedettsés

Fenntaľtő,
iskolą
Nevelési
Tanácsadő
képviselói

ľ.elelós

82%

Az ővoda szakmai
tevékenyséEa, M ővođa-
csďád kapcsolata

Minóségi
team,
Óvoda
vezetóje

További
feladatok

75o/o

Az Óvoda
minden
dolgozőja

.TaľŁalmas,
változatos
tevékenységek
biztosítĺísa,
-mozgásos
tevékenységek
számiĺnak
nÖ,velése

86%

75%

szĹilók

Minőségi
team,
Óvoda
vęzetés

8t%

.innováciÓ a
szakrnai
munkában
. a gyeľmekek
ismeľeteinek
bóvítése

70%

Minóségi
team,
ővodavez
etés

84%

egytittmtíkcidési
képesség
javít.ísa

Minóségi
team

-tapasztalati
ismeretek
bóvítése
kirłándulásokkal
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20t0t20tt sztilói
elégedettségi
vizsgźl|at

Gyeľmeki
elégedettségi
vizsgźlat

Elégedettségi
kérdóívek

Egyéb
paľtneľek(Iskola,
Nevelési
Tanácsadő,
logopédus
elégeđettségi
vizsslĺlat)

Céliľĺĺnyos
gyeľmekľajzok,
beszélgetés

Fenntaľtő

Elégedettségi
kéľdóívęk

Az ővoda szakmai
tevékenyséEe, aaővoda-
család kapcsolata

. milyen tevékenységekľe
vágynak mégaz
ővodĺíban

Elégedettségi
kérdóívek

Az Óvoda szakmď
tevékenysége

sziilók

Ovodas
gyerĺrekek

Az ővoda szakmai
tevékenysege

70%

Iskola,
Nevelési
Tanácsadőo
logopédus

85%

70%

Minóségi
teaÍn,
Ovoda
vezetóie

86%

70%

Humĺĺnszolgĺfl
tatási
Ügyosxíly

természetjĺĺľássa

85%

Minóségi
team,
Ovoda
vęzetóię

Játékos
tevékenységek
szĺĺmának
nŕivelése

70%

Minóségi
team,
óvoda
vezetóje

Mese, veľs
szeľepének
ntivelése

Nęm
kaptunk
váiaszt

Tĺáľsas
kapcsolatok
eľŐsítése,
cinállőságra
nevelés

Minóségi
team,
óvoda
vezętóie
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2.3. Munkaszeľvezés. infoľmácÍóáľamlás

A hatékonyságot az alábbi feladatok biztosították:

Nevelőtestůileti éľtekezletek ezzelbiztosíwą hogy źlzonos pedagógiai nézeteket ďakítsunk

ki. Meghatĺĺrozz-lkaz elvégzendő feladatokat, megbeszéljtĺk a felmerĹilő problémrĺkat.

Időszakos megbeszélések: azaďott időszaka vonatkozó feladatok titemezése, beszímolók az

elv égzett feladatokľól, tapasztalatolĺľól, problémrĺkľól.

Intézménvi továbbképzések: köztis pedagógiai elvek, és ktivętelményrendszer kialakíĹísát

szolgáltĺk' Alkalmat adtak egymĺás munkájának megismeľésére, gyakoľlatí tapasztalatok

átadĺísaľa. Őszintę vita segítette a pedagógiai munka gyakorlati színvonďĺĺnak fejlődését.

Mqnkatáľsĺ éľtekezletek: A dajkĺĺk pedagogiai ismereteit bővítettékjavult a

munkaszervezés,.azeredmények és hirányosságok feltĺľĺĺsával segítette a jó munkahelyi

légköľ további fejlődését.

III. A F.ELADATELLÁTÁS FELTÉTELREI\DSZERE

3.1. Személyi feltételek

A személyi feltételeinkhivatottakbiztosítani azlnténnény zavarla|afl,töľvényes
működését.

Önkoľmĺínyzati döntés következtében 2008.-ban 1 fő dajka állas megszĹintetésľę keľiilt.
Sajnos a technikai |étszám csĺikkentése óvodłĺnk működésében gyakľaľr zavart okoz, mivel
nehezen fudjuk biztosítani a reggeli és déluĺíni folyosói ügyeletet. Ennek oka, hogy építészeti
adottságainknak megfelelően két bejaľ:ati oldalról érkeznek.ĺávoznak a sziilők.
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Az intézmény alkalmaz ottaĺnak létszáma

nevelési év /
tanév

pedagĺĎgus
(fő)

pedagógiai
munkát

segítő (fő)

eryéb (fő) Osszesen
fő álláshely

2007t2008 18 t2 2 32 32

f008t2009. 18 11 2 31 31

2009t20r0. 18 1l 2 31 31

201012011. t8 11 2 31 31



Pedagógíai munkát segítő fejlesztő óvodapedagógus ĺíllráshelytink 1 fő, akárcsakazegy
éptiletből a|lő 4 csoportos óvodĺíkban.
A mi két 4-4 csoporttal mfüödő óvodánlcľa ęzalétszźtmsajnos kevés azegyÍenövekvő
létszłímú HH gyerekek fejlesztési igénye miatt.

A feladat ugyan źlzonos a kisebb óvodákéval, de a feladat mennyisége miíľ nem,Ez az
igylntéző, ĺíltalános munkáĺs' tekintetében szintén így van, mivel a két éptiletľe ugyancsak 1.1
álláshelyĺink van. Mindezek ellenéľe dolgozoimmat mindęnt megtesztink a feladatok
maradéktalan ellátása éľdekében.

3.2.Tárgyi feltételek

Mindkét óvodĺĺnk csoportszobĺĺi esĺétikusan beľende zetek.

A gyermekek játékigényeit kielégítő eszktizökkel felszęreltek.20|0/20|1. nevelési évben
pel|yazati úton nagy mennyiségiĺ játét*ď gazdagíthatĺrk meglévő készletiinket.

Baross u. llllb, épiiletiink homlokzata, és nyíIászérői a panelpľogram keretében felrijítísra
keľĺiltek. Sajnos a fiitéskorszeriĺsítés már nem vďósult meg. A Baross u. 91-93. szĺĺmú
tagóvoúínk máľ nem került bele a felrijíĹĺsi prograĺrba.

Játszóudvaĺaink nagyon ľossz állapotban vannak, meľt felújítasuk költségvetési keľetiinkből
lehetetlen.

Kisebb szépítgetéseket takarékos gazd.ílkodássď sikeľült véghezvinni.( pl. szabviíny
megfelelés hirínya miatt lebontott eszkĺjz<ik alatti talaj gumiteglávď burkotrĺsa. Teľasz egy
ľészének gumi buľkolásą néhĺány olcsóbb mozgásfejlesztő eszkĺiz)

Baľoss u. 111/ épiiletiink keľítése balesetveszélyes, melyet tĺibb ízben jeleztem a fenntaľtó
képviselői felé, de ez ügyben vĺĺltozłís nem történt.

Szfüös költségvetésiink ellenéľę is biztosítottuk az lntéznény zavarta\an, bďesetmentes
mfütidését, és kisebb fejlesztéseket is megvalósítottunk'
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FelĘítási' Kaľbantaľtásĺ tevékenységůink

Időszak
(év)

Fet'Éjítás forľás karbanÚaľtás Forľás

2007t2008 Homlokzatfelujít
as,nyilászárők
cseľéje a
Baľossu. 111/b.
éoiilętben

Lakĺásfenntaľtó
Sövetkezet
pá|yánatźtban,
fenntaľtói
hozzáirĺrulrással

Tagóvoda tejes festése Költségvetésből

Világítĺás
korszenĺsítés

onkormiínyzat
petyazattltjáĺ

Baross u' 11l/b éptilet folyosó
festése, 2 játszócsopoľtban a
gyermek asĺalok cseréj e

Költségvetésből

0 0 Tagóvođa tejes festése, Baľoss
u. 11l/b épületfolyosó festése,
2 játszócsoportban a gyermek
asztalok cseréje

Költségvetésből

2008/2009 0 .Baľossl 1 1/b. mellékhelyiségek
festése,
- Két gyeľekcsopoľtban
gyeľekszékek cseréj e, egy
csopoľtban kanapé cseréje, l
csoportban gyermek asztalok
cseľéje

Költségvetésbő1

0 2 játszócsopoľtban
gyeľekszékek cseľéje
. 1 játszócsoportban kanapé
cseľe
.ljátszócsopoľtban
gyeľmekas zta|ok c seréj e

költségvetésből

2009ĺ2010 0 0 Gyermekfektetők cseľéje két
csopoľtban

Költségvetésből

Gyeľmek konyhabútor csere 1

csopoľtban
Költségvetésből

2010ĺ2011 0 0 Baľoss u. l1l/b épület terasz
buľkolat ľészleges j avítĺĺsa

Koltségvetésből

0 0 Kisebb j átékeszközök pótlĺĺsa Költségvetésből
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JJ



3.3. Gazdálkodásĺ feltételek:

Kĺiltségvetésiink biztosítja az intézrnény mfüödését, azonban felujíüĺsrą nagyobb
kaľbantartĺísi feladatok ellátísára sajnos nincs lehetőségiink.

Gazdálkodásra vonatkozó adatok adatok eFt-ban

nI. Az INTÉzľĺEIIYT ÉRINľŐ, xÜlso sznnvnK ÁLTAL vÉczľľľ n,mnnsľľ<,
ELLENORZESEK

4.1. Méľések

. A Józsęfuáľosi onkoľrn:ínyzat megrendelése alapjáĺl az orszńgos Pedagógĺaĺ SzotgáItató
Intézet 20t|. március l. - 2011. május 31. köztitt DIF'ER @iagnosztikus fejlődésvizsgrátó
ľendszeľ) méľés végzett az ĺívodánkban. A méľésben azok a gyerekek vettek ľészt, akik
20|l szeptembeľében iskolakötelessé válnak, ftiggetleniil attól, hogy iskolai tanulásra
alkalmasakká vríltak.ę. Azok a gyeľmekek, akik év vesztességĺik miatt még egy év óvodaí
nevelésben ĺészestĺltet nem vettek ĺészíĺ a méľésben. Azok sem, akik a Nevelési Tanácsadó
illetve szakéľtői Bizotts.ig iskolaérettségi vizsgálatĺĺn vettek részt. A méľések eľedménye az
akkoľi, pillanatnyi ĺĺIlapotot rögzíti. A méľés eľedménye bĺzonyította, hogy az általunk
nevelt ryeľmekek eléľték az iskolai tanulás megkezdéséhez szükséges képessĘek
fejlettségĺ szĺntjét. A szakéľtői megállapítrís általĺános megfogďmazĺísokat tĺľta|maza kertilet
óvodiíi ĺészérę. Ezek szsťĺnt az óvodźl<ban továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a

Męnevezés 2008. év 2009. év 2010. év 20lt.lÍ. év

Bevétel összesen:

ebből:

Saját bevétel 5614 5712 6154 3551

Atvett pénzeszkoz 53

Támogaüásértékiĺ
bęvétel

Finanszírozás 125745 1t6496 t14926 39313

Kĺadás tisszesen:

ebből:

Személyi juttaĹĺs 77194 66907 66848 349s4

Munkaadói járulék 22292 19473 16837 7702

Dologi kiadĺĺs 32553 31849 35170 19389

Ellátottak juttatźsa

Felhalmozási
kiadĺások

592
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tapasztalati ismeľetek nyujtásrĺľa. A szakéĺővel folyüatott egyéni beszélgetés során
megerősítést kaptunk arĺa vonatkozőlag, hogy szakmai innovációs tevékenységiintrkel
(kompetencia alapú nevelési módszerek alkalmazĺsa) segíteni fudjuk a tevékenységbe
ágy azott tapasztalati ismeretek nyujt-ísát.
. A nevelési tauícsadó logopédusa minden évben logopeđiai mérést végez az óvoda 5.7 éve
gyermekei ktirében a logopédiđ elláĹás sztikségességének megĺĺllapít.ása érdekében' Sajnos az
ellát.ĺst igénylők szőma folyamatosan növekszik.

4.2. Ellenőnések

Az önkoľmłnyzat belső ellenőruésélt felelős dolgozója minden évben ellenőľĺzte az áIlamĺ
normatíva felhasználásához kapcsolĺĎđóan a kedvezményes étkezés đokumentácĺĺóit. A
kedvezményes étkez-ők nyilvĺĺntartrísą a kedveznényre jogosító hatéttoz.atok- orvosi
igazolĺĺsot a szĹilői nyilatkozatok minden ďkalommalpontos, naprakész volt.
A felhasznĺílĺís vezetésénél figyelmetlenségből adódóan apróbb hiĺínyosságok voltak.

2009ĺ20|0.évben a Művelődósĺ tiryosztĺńly ellenőnést végzett L munkaĺiryi
dokumentuńok adattaľtamáľa, z személyi anyagokban lévő đokumentumok
nyĺlvántartásáľa vonatkozólag. A szuľópľóbaszeraenvizsgáůt személyi anyagok egy esetben
hiĺĺnyosak volta. voltak. A dolgozó koľábbi munkahetyéľől hiĺínyoztak adatok, melyeket
pótoltunk.

2o1|. május 17 18 közĺĺtt a Józsefuáľosi onkonrrźnyz-at Polgĺĺľmesteri Hivatal
Humánszolgáltatásĺ Üryosztáty, oktatásĺ és Kultuľálĺs Iľoda munkatársa tanüry.
igazgatási ellenőlzést taľtotÚ. Avizsgátlatl összegzés ďapján avizsgźit id,ószakban a tanügy-
igazgatasi dokumenfumok vezetése, kezelése a törvényi előíľásoknak megfelelő volt. A
vizsgált dokumenfumok mintaszeľiiek voltak. A dokumentumokban látszott a rendszeľes'
igényes vezetői ellenőrzés és a gondos nevelői munka.

v. Az INTÉZMÉ'NY KAPCSoLATRENDSZERE

Minőségirĺĺnyítlísi pľogĺamunkban meghatĺĺľoztuk legfontosabb paľfirereinket. Kapcsolataink
ezelľe a paľtrerekľe iĺányulnak elsősoľban.
Paľhreľeink:

5.1. Csatád.ovoda

Célunk a személyiségi és a sztilői jogok tiszteletben taľtĺĺsával eľősíteni a paľtneri viszonyt.
A kapcsolatalakítlĺs ďaoelvei:
Bizďomĺa éptilő kapcsolat kialakítása - egyenľangú nevelőüáľsi viszonyľa töľekvés-
üámasznyujtĺĺs a gyeľmek személyiségfejlesztésében- egyén igények figyelembevétele -
előítélet mentesség _ folyamatosság biztosítźsaa családi és óvodai élet közĺĺtt _ kĹilönös
védelem" és gondoskodźs aveszélyeztetett l szęmbęn'

A sztilőkkel vďó kapcsolat miĺr a bęíraĺískoľ megkezdődik. Minden évben az újonnan beíľt
sztileinek sztilői értekezletet taľtunk (iúníus hónap). Itt az óvodavezető rdvid
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tájékoztatás.t ad az óvodai élefiől, majd a csopoľtok óvónői beszélgetlrek a sziilőkkel a saját
csoportszobában az óvodaí szokásaikól, leendő tevékenységeikről, feladataikról.

Ezutĺán csaláđlátogatas alkďmávď lehetőség nyílik a személyesebb kapcsolat kialakítĺĺsĺíľą
amely lehetőséget ad a beszoktatĺási idő megkönnyítéséľe. A sztilőket ľendszeľes tĺĺjékoztatjuk
a gyermek fejlődéséľől, személyiséglapok, fejlődési napló bejegyzéseinek megbeszélésével.
Kapcsolattaľtĺ{si formĺĺk: napi találkozísok _ fogadóóra _ családlátogatás . sziilői éĺtekez|etek
_ nyíltnap _ játszódélutiĺn _ tinnepek - munlĺadélutanok
Sziilőlĺ&el közös ręndezvényeink. melyek az elrnúlt négy évben is megľendezésľe keriiltek':. Mihály napi vigassag

- Télapó iinnepség
- Adventi késztilődés jegyében kĺizös ajłĺnđék*észítés. Kaľácsonyi vĺĺsár. Faĺsangi vigasság
- Husvéti késztilődés jegyében tojásfestés
- Nyílt napok
. Anyĺíknapja
- Családi játéknapok
- Gyeľmeknap ktizĺĺsen. Közĺis kirrĺndulásot tinnepek
- munkadéluüán

Csallídok segítése:
. ruhagyujtés. Mese, veľs, ének javaslatok - fénymásolással
- Kaľácsonyľa' egyéb alkalomĺajáték ajandékozísa
- Kiľándulĺĺson vďó részvétel biztosítĺsa

Itrumánszolgáltatási munkatĺĺľsaivď a
eľősítéséľe törekedtiink.
végrehajt,rísĺíľa.

Töľekszttnk a határidők
jó munkakapcsolat feĺlrúaľtasfuą
betaľtiásiĺra, a feladatok pontos

5.3.-Jrízsefuáľosĺ ovodákkal való kapcsolat:

Célunk: egymĺís munkájĺínak segítése, a gyakorlatitapaszta|atokátadna, eľedményeink,
problémáink megbeszélése, összehasonlíĺĺsa volt. A kapcsolatépítés szalanđ munkaközösségi
foľmákon, hospitĺílĺísokon, szakmai bemutatókon keľesztiil vďósult meg. (ovodavezetők
munkaközössége, gyennekvédelmi megbízottak munkaközössége, valamint egyéni fejlesztők
munkaktizössége, kertileti bemutatók,konzu1t.íciók)

5.4. Védőnőkkel való kapcsolat:
A meglévő mintaszeriĺ ľendszeľes, jó kapcsolat ápollísa jelen volt az elmult négy évben is.
trnnek a kiďakított jó kapcsolatnak fenntaľtĺĺsĺíĺa töreksztink.
Az óvoda védőnői havi ręndszerességgel látogatják az óvodát, pľobléma esetén azonnď
jtinnek. A h.ítrrĺnyos, illetve halmozottan fuĺtľĺĺnyos helyzetü _ gyeľmekek beóvodĺĺzĺĺsa
érdekében egytittmtiködve segítjfü a korai óvodába keriilést.
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5.5. Keľületi ÁftaHnps Iskolák:

Célrrnk:
- azóvodából az iskolába tĺiľténő átrrenet zavarta|anbiztosítása.. egymĺĺsmunlaĺjĺĺnakmegismerése
. az iskola irĺánti bizalom eľősítése

óvo&ísaink nagy döntő többsége a keľtileti iskolĺíkba kęzdi taĺrulmĺĺnyait. A kertilet iskolrĺk
megismerése érdekében lehetőséget adhrnk az AJtatáĺos Iskotĺíkna|ĺ, sztilői értekez|et
keľetében, hogy üájékoztĄtástadjanak az altallftbiztosított lehetőségekľől.
Az elmúlt négy évben közĺis programiaink :

- konzultłációk
. hospiüílĺísok (egymás nyílt napjĺín való részvétel)
- esetmegbeszélések a gyermekek érdekében
- az intézmények ľendezvényein vďó kölcstinös ľészvétel
- nagycsoportosok látogatĺĺsa az iskolába (Iskolanyitogató)
. a volt nagycsoportos óvónők meglátogattźk az első osztiĺlyosokato részvétel egy.egy
óľan - utiĺna konzultłíció, esetnegbeszélések
- közös versenyek
- tanítónőkjátékos foglalkozrĺsa az ővođélbaĺ
- bethlehemezés a volt óvođások visszajöttek az óvodĺĺsokhoz a bet}lehemes játék
ajánđékulĺt<ď. Az óvodĺĺsokpedig rajzailĺkď k<iszöntötték arégi óvodiĺsokat.

5.6. Bölcsődékkď valĺí kapcsolat:
Fęladatunk: a bölcsődéből éľkező gyermekek megismeľtetése az óvodáva|' - bizalomerősítés
az óvodĺĺvalszemben.
Minden évben ellátogatok a bölcsődei évr"nő szülői értekezletľe, ahol tźljékoztatom a
sztilőket az óvodai élet fęladatairól. Bölcsis . óvis játsző délelőttĺit rendeztiink. Meglrívjuk a
kicsiket óvođrĺnkba játszani és apró, az óvodĺĺsaink által készített játékokkal ajĺíndékozzuk
meg őket.

5.7. Közművelődési Intézménvek ľendezvényeit a gyeľmekek életkoľi sajátossĘait,
érdeklődését figyelembe véve látogatjuk. (szíĺhán, mozi, múzęumok stb.)A kapcsolatfelvétele
az óvodavezetoje, de a ĺendezvényekí<el kapcsolatos tevékenységeknek kiilĺin felęlőse van
intézrrrénytinkben'
5.8. Gveľmelrvédelmi lroda:
Kapcsolafunk elsősorban térítési díj hoz'njaĺa|Lísot egyéb segélyek esetén valósul meg. Az
elmult négy évben a kapcsolat egyľe intenzívebbé vźlt a megnĺivekedett üĺmogatási igények
miatt.
5.9. Jĺízsefváľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Ktizpont: A gyermekeket sulyosabb
veszślyeztető okok esetén kértink segítséget. ovodĺínkban az elmult négy évben l esetben
sziikséges volt a segítségnyujĹís.
5.10. Nevelésĺ Tanácsadĺí : Kapcsolatos folyamatos és ľends7'eÍęs. Segítik pedagógiai
céljaink, feladataink megvďósíüását. A logopédus felzárkőztatő pe.|agógus
óvodapedagógusok rendszeres konzultĺĺciót folytatnak az érintett gyeľmekek hatékony
fejlesztése éľdekében. A pszichológus havi ľendszeľességgel látogatrást tesz óvo&ĺnkba a
felmeriilő pľoblémĺĺk kezelése érdekében. Logopédusukkal, pszichológusukkal a jó
munkakapcsolat fenntartłĺsrĺra' eľősítésére tciľeksztink.
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vr. ÖsszEczÉs

6.1 A beszámolásĺ ĺdőszak éľtékelés

Az ęlmult négy évben óvodĺínkba jelentkező összes gyeľmeket sikertitt felvenntink. Be
óvo&ĺzĺsi tevékenységiink eľedményeként a k<iľzetĺinkbe taľtoző hátľĺínyos he|yzeti 3 éves
gyeľmekek minde gyikét felvettiik.

óvodapedagógusaink és munkájukat segítő dajkrĺink ktizös együtEnűktidéssel, tartalmas
élménygazdag tevékenységek szeľvezésével, játékba építve eredményesen segítették a
gyeľmekek egyéní képességeinek fejlődését. Az'általunk nevelt gyeľmekek dĺintő ttibbsége az
óvodai évek ďatt eléľte az iskolai tanulĺíshoz sziikséges képességek megfelelő fejlettségi
szntjét.

Az EDUCATIO Nonpľofit l(ft. meghívĺĺsos''Biztos Kezdet'' meghívásos piílyĺŁaton vďó
ľészvétellel a FtrI gyermekek hátľĺĺnyainak kompenzílását segítjfü, és a csďĺíd.óvoda
kapcsolatĺĺt erősí$iik, a koľíbbiakban leíľtak alapjĺín. Nevelési céljďnk, fetadataink
megvalósítĺása mellett, akét pályazati feltételeknęk való megfelelés rendkívĺili plussz terhęket
rőtt az intézmény vďamennyi munkatrĺľsĺíra. Minden dolgozó továbbképzésen vett részt, az
óvodapedagógusok köztĺltĺibben több képzésben is. Ez folyamatos szewęző munkát igényett
annak éľdekében, hogy a gyeľmekek etlát.ísa ne szenveden hátľrínyt. A hátľĺínyok mellett, a
páLyázatokon való részvétel során újabb szakmai, móđszeľtani ismeretekkel gyaľapítottuk
fud.ásunkat, ami növęlte pe.lagógiai munlęĺnk eľedményeit' Elsősorban a játékosabb
tanulĺásszeľvezés megvďósíüĺsa teľĹiletén. A két pá|yazat kiivetelte folyamatos képzés, új
feladatok elvégzése pľoblémaeruékeny, egymĺĺst segítő kollégĺík nélkĹil megoldhatatlan feladat
lett volna.

Az önkoľmányzat TÁMOP 3.g.2.08ĺt-2008.0002 pátllyánatán valĺí részvétel is sok hasznos
információval, gyakoĺlati tapasztalattal gazdagította meglévő fudĺĺsunkat' Szakéľtőktőt
megerősítést kaptunk pedagógiaĺ munk.ĺnk eľedményességéľől, ^ szakmai
dokumentĺĺcióink megalapozottságáľól.

Baross u. 111/b. éptilettink homlokzat fehijítłása, nyílászĺírók csereje kĺilönösen sok
nehézséget okozott. A felújít.ĺs áprilistól augusztusig taľtott. Hihetetlen sok iíldozatot
kövętelve tőltink. Több ďvállalkozó dolgozott a feladat megvalósítĺsáĺl' de rendkíviili
hanyagsággď. A vezető és néfuĺny dolgozó nyĺĺľi szabadságłának egy ľésze is az óvoda
feltĺgyeletével telt. Segítséget, (báľ írrísba és telefonon is kéľtem), a pľoblémrík megoldására
sajnos nem kapfunk. A sztilőkkel való jó kapcsolahak és az óvoda összes dolgozójának
rendkívül ö'sszetartó, toleriĺns pozitív hozz'ĄáL]rěsáľľla| sikeľtilt csak áthidďnunk a sok
nehézséget. Mindezek ellenére is biztosítottuk a zavffianmunkavégzés feltétęleit.

szĺíkÍilő költségvetési fonrĺsaink ellenéľ, páIyáz'ati sogítséggel, és ötletgudag kottégĺĺktď
sikertĺlt taľgyi feltételeínket bővíteni. KtimyezetĹink esztétikus kiďakíüísát is a toilegĺk
ötletgazdagsága és szakmai elhivatottsłĺga segítette.

A játszó udvaĺok megfelelősége azonban még vrárat magáĺa, mer| azt önerőből képtelenek
vagyunk megoldani.
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6.2.T elrł ezett fejlesztésĺ elképzelés ek

Humánerőforrĺĺs fejlesztési elképzelések:

. A közeljtĺvőben nyugdíjazĺs miatt távozó kollégĺík potlása fiatal, képzettmunkaeľővel

. Szalffnai továbbképzések lehętőségének kihaszrálĺásával, a szaktudás ntivelése

- HospiÍílĺís biztosíĺĺsa egymiĺs munkájában rejlő eredmények megismeľése, a gyakoľlati
munka színvonalának fej lesztése éľdekében'

- Folyamatos vezetői ellenőľzések" a szakrnai fejlődés érdekében. (eredmények megeľősítése,
problémák feltłírása- segítségnyuj Ĺís)

. onképzés tĺĺmogaüĺsa szakiľodalom bővítésével

Szakmai fej lesztési elképzelések:

. Gyerek-Viĺág Nevelési Programunk maľadéktđan megvalósítĺása, kiilönös tekintettel
kompetencia a|apű óvodai nevelés gyakoľlaüĺnak további fejlesztésével.

- ,,Biztos kezđet,, palyázati kĺĺtelezettségtinknek megfelelően a hďmozottan hítrányos
helyzetű gyeľmekek esélyegyenlőségének biztosítasa, a sziilőkkel való további
kapcsolatfelvétel, egyĹittĺnűködési foľmĺík bővítése.

. Intéanényi továbbképzések, munkakĺizösségek kialakítłĺsa

Kapcsolatok:

- Partneľeinl.ĺĺ<el való jó kapcsolat további ápolĺása, újabb együttmfüödési formłík keresése.

Gazdasági tevékenvség: A ľendelkezéstinkľe ĺĺ11ó anyagi eľőfoľrások céliľĺínyos, gazdaságos
felhaszrrłílása, új abb eľőforľrísok keresése.

39



,tĺsĺĺzĺToK

Szolgáltatást igénybevevők száma

nevelésĺ év / tanév

2007t2008. 2008t2009. 2009t2010. 2010ĺ201l.

Férőhely alapító okiĺat szerint 180 180 180 180

Csopoľt I I 8 I
Létszím r74 r57 162 155

Bejáró 0 0 0 0

Hátrĺĺnyos heLyzetű 28 47 57 54

Hďmozottan hátľĺĺnyos hely zetí 4 18 t2 t2

Sajátos nevelési igényti J ) 2 2

Tanulĺísi, beill., magatart. nehéz.

k.izđő

a
J 6 I 11

Gyógytesürevelésben részesülők 0 0 0

Lo gopédia i teńpiát i g.ényb evevők t8 20 23 zl
Nevelési tanácsadĺást igénybevevők ) aJ t

J f
Iskolaéľettségi / fej lettségi
vizsgálatban ľészestiltek száĺna

8

+3szakéľtői

SNI

14

+Zsz'akéĺtői

SNI

11

+2szakértői

SNI

10

+1szakéľtői

SNI

Az intézmény alka|nazottaĺnak létszáma

nevelésĺ év /
tąnév

pedagĺígus
(fő)

pedagĺígiai
munkát

sesítő (fő)

eryéb (f,ő) 0sszesen
Íő álIáshely

2007t2008. 18 t2 2 32 32

2008t2009. 18 11 f 3l 31

2009t2010. 18 11 2 31 31

2010t20t1. t8 11 ') 31 3t
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Pedagógus továbbképzések

2007-2011. kłizłitt

Képzésben
ľésztvevők

száma

Képzés megnevezése Képzés helye Képzés
ĺdőtaľtama

4fő Kompetencia alapú oktatási
progľamcsomag alkďm azźsa az
óvodrĺkban

Euron Tanácsadó és
Szolgáltató Kft. 1146. Bp.
Cházát A. u.5.

30 óľa

3fő Szenzomotoros szęmléletű ĺáIlapot és
mo zgásv izs gálat felvétele, éľtékel ési
szempontj ai és alkalmazĺsi
lehetőségei'
Szenzomotoľos tréning a 3-7 éves

syermekelcnek.

Hidľoterłĺpiás
Rehabilitĺĺciós Gimnasztika
Alapífuríny .|037 . Bp' Erdő
alja u. l74lb.

60 óľa

3fő Testkultuľa Vitamintoma Bóbita ovoda
1081. Bp. Kondoľ B.
sétánv 2.4

60 óra

1ffi Tevékenység és személyiségfejlődés
(fejlesaő játékok elęmzése és
készítése)

ALAP Pedagógiai Központ 60 óľa

1fő ,,Minden csepp vízszámiť, Avíz
témak<iréľe éptilő oküatási
pťo gft lmcsomag alkalm azasőt elő segítő
továbbképzés

MIKOLOR Bt. 1082. Bp.
Üll0i u. 0ł.

30 óra

I ftt Szenzomotoros szemlélehi ĺĺllapot és
mozgásvizsgálat

Hidrotenápiĺĺs
Rehabiliüíciós Gimnasĺika
Alapítvłíny .1037 . Bp' Eľdő
aliau. 1741b.

40 óľa

1fő Mit? Miéľt? Hogyan? Kisgyeľmekek
testrevelése

Redact 2000 Bt. 1034.
Kecske u. 28.

30 óľa

1ffi KdzokÍatĺás vezętők továbbképzése
A pedagógus elhivatotts ága a v äitoző
ktizoktatĺĺsban

,,Fogiuk akezed"
Egyesälet Sopron Gazda u.
52

30 óra

3ffi Csoportos szenzomotoľos fej lesztés a
TSMT módszer alkďmazís áv a| 3 -7
éves koľ között

Hidrotenípiĺís
Rehabilít.ĺciós Gimnasztika
Alapítvríny .t037 . Bp. Eľdő
alia u. 1741b.

160 óľa

1fő Labdatenĺp ia a|ka|mazásĺĺra felkészítő
képzésa hipeľaktív és tanulĺísi z-avarral
kűzdő gyeľmekkel foglalkozó
per|ągógusok szĺmaľa

KREBTK Pszichológiai
Intézet 1037. Bp. Bécsi u.
324

30 óra
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2fó
A tevékenységkĺĺzpontu pedagógiĺĺk
a|ka|mazÁsźtra v a|ő felkészítés, a
kompetencia ďapú oktatiĺst szolgĺiló
pedagógiai elvet módszeľtani és
tanulĺísszeľvezési elj ĺáłísok
megismęrtetése

Jasz- Nagykun-Szolnok
Megyei Pedagógiai Intézet

30 óľa

2fő ECDL SELECT európai
szĺmítógéphasznĺílói j ogosítvĺĺny

Nęumann Jiĺnos
szÁmitógép tudomrínyi
tĺĺľsaság

60 óra

2fi| ovodai IPR továbbképzési Program Jász - Nagykun _Szo|nok
Megyei Pedaeósiai Intézet

30 óľa

29 fő Felkészítés a,,Biztos Kezdeť' program
bevezetéséhez és ďkďmaz ősához
óvodapedaeósusoknak

OKKER Zrt.1145.B.p.
Cinka Paĺma u. 8.

14 őra

1fő Fejlesztés egyéni útjai a közoktatrísban ,,Fogiuk akez.eď,
Egyestilet Sopron Gazda u.
52

30 óra

A kompetenc ia alapű oktatrĺsi
pľogľamcsomagok ďkalm azása

sULINovA Ktizoktatĺís.
fej lesztési és Pedagógus
továbbképzési Kht.

30 óľa

Gazdálkodásľa vonatkozó adatok adatok eFt-ban

Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év 2011.|I.f. év

Bevétel iisszesen:

ębbő1:

Saját bevétel 56t4 5712 6t54 3551

Atvett pélueszköz 53

Tĺímogatĺíséľtéktĺ
bevétel

Finanszírozís 125745 116496 114926 39313

Kiadás iisszesen:

ebből:

Szeméýi juttatrís 71194 66907 66848 30954

Munkaadói jáľulék 22292 19473 r6837 7702

Dologi kiad.ĺs 32s53 31849 35t70 19389

Ellátottak j uttłatiísa

Felhalmozĺsi
kiadĺísok

592
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Äz intézmény helyiségeĺ (db)

Foglalkozásĺ helyĺségek Testnevelés Konyha

csopoľtszoba

Ossz.
tornaterem tornaszoba ťoző tĺĺlalóterem szak ossz.

I I I 2 2

Az lntézmény által benyújtott pályrĺzatok

2007-20t1. között.

nevelésĺ év /
tanév

PáľyrŁat kiíľó ?áůyánat témája Igényelt
támogatás Ft

Eľedménv

2007t2008 Fővĺĺrosi
Közokt'aüĺsfej l esztési
Ktĺzďapífulíny

Köľnyezeti nevelés,
köľnyezettudatos
életvitel

202 000.-ft. 124 000.-ft.

Lajo Land Kft. Kĺimyezetvédelmi
ruizpályóp:at

eszközök oklevéI

Fővárosi
Ktizoküaüásfej leszté si
Közďapítvłírrv

Játélcfejlesztés,
Eszközbeszerzés

930 960.-ft 160 000.-ft.

FIEFOP 3.1.4 Kompetencia alapú
oktatrĺs
bevezetésének
sesítése

Felkészítő
képzés,a progrźlm
bevezstéséhez

3 kolléga
képzésének
ťlnanszírozása,
iáték eszközök

Gondolkodj Egészségesen
Alapít*íny

Egészség témában
ra1zpzůyár-at

Ąĺĺndékcsomag Ajłłndékcsomag
minđen
gyermeknek.

2008t2009 Az oküaĹĺsi és kulturálís
miniszteľ 23 l 2008. (V[I. 6.)
oKMľendelete ďapján

Iĺforĺnatika 198 000.-ft.

Fővríľosi
Közoktlatĺĺsfej lesztési
Közalapífuĺĺny

Kultunílis
pÍogľamszervezés
üímoeatása

200 000.-ft. 48 000.-fr.

Egészségtigyi Minisztérium Szenzomotoros
Integrációs Fejlesztő
Pľogľarr alkalmaaísa
az óvodában

210 000.-ft.
1 fő szaknai
képzésének
tłĺmogatĺásí
költséee

210 000.-ft.
1 fő szakmď
képzésének
tĺĺmogatási
költsése

2009t2010 Az oktatlási és kulturĺĺlis
miniszter 2812009. (WI. 1 9.)
oKMrendelete ďapján

lnfonnatika I 000 000.-ft.
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Fővĺáľosi
Közokfat.ĺsfej lesztési
Közalapítvĺĺnv

Nagymozgĺĺst
fejlesztő udvari
eszközĺik

300 000.-ft Nem nyeľt

Egészségügyi Minisztéritľn Szenzomotoros
Integrációs Fejlesztő
Program alkalmazasa
az óvodában

420 000.-ft.
2 fő szakmai
képzésének
tĺámogatĺĺsi
költsése

420 000.-ft.
2 ffi szalonai
képzésének
tĺĺmogatlísi
k<ĺltsésę

2010t2011 Gondolkodj Egészségesen
Alapífuĺány

Egészség témában
Ązpa|yánat

Ajĺándékcsomag Ajándékcsomag
minden
gyeľmeknek.

TAMOP. 3.3.2. Fenntartói Beóvodázĺs
elősesítése

30 000.-ft, és

EDUCATIo Tĺĺľsadalmi
Szolglĺltató Nonprofit
SzeľvezetTAMoP 3. 1. 1 -08i 1

,,Biztos Kezdeť'
IIřI gyeľekek
felzárkőztatasät
segítő program

FelkészÍtő
képzés,a pľogľam
bevezetéséhez,
eszkozigény a
progľam
ďkalmazĺsához

2 500 000.-ft
éľtékii eszköz, és
minden dolgozó
képzesének
Íinanszírozísa

Elismeľések' kitĺintetések
2007-201I. köztĺtt.

Elismeľés, kĺtĺintetés
megnevezése

eYe Elismeľésben, kitiintetésben
ľészesĺilt személy, szerv ezet

Adománvozó

Polgĺáľmesteľi Dicséret 2008 Kassitzlĺv Gábonré Polgĺírmester
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Eľtékelés (ĺntézményvezetĺés véleménye alapján)

F.elúj ítás' kaľbantaľtás adatok eFt-ban

Eľtékelés (ĺntézményvezetés
véleménye alapián)

naryon jó j'Ď megfelelő nem
meďelelő

Epiiletek állapota x

Mellélĺfi elyiségek állapota x

Bútoľzat

Csoportszobákban x

Kiszolgĺíló helyiségekben x

Irodĺíkban x

Ertékelés (ĺntézményvezetés
véleménve alanián)

naryon jó Jo megfelelő nem
meďelelő

Szeľtárak felszereltsége x

Tesürevelés feltételei x

Játszóudvar, spoľtudvar x

Infrastľuktuľális ellátottság x

Számítógépes ellátottság x

2008. év 2009. év 2010. év 20|1. /I.f.év

Felújítás

Eptĺlet

Egyéb
(eszköztik)

KaľbantaľÚás

Epület 3246 1484 2879 1780

Egyéb
(eszközĺik)
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Szabályzatok kimutatása

Ssz. Szab áůy zat m e gnevezés e Hatátybalépés ideje

M Íi kČidési szabályzatok
1. Helyi Nevelési Pľogram 2010.09.01.

2. Házkęnd 201t.09.01.

J. SzlvíSz 2009.10. 07.

4. MIP 2009.09.01.

5. KözďkalmazottlSzabá|vzat 2009.09.01.

6. Intézményi Közoktatĺsi Esélyegyenĺőségi Intézkedési
Teľv

f009.09.01.

7. Gyakornoki SzabźÁyzat 2008. 09. 01.

8. Továbbképzési Progľam 2008. 09. 01.

8. Tűz és MunkavédeLtĺ Szabálvzat 2008.09.01.

Gazdál kodási szabályzatok
1. Iľatkezelés i szabźiv zat 2010.0s.01.

2. Eszktiz<ikésfonrĺsokéľtékelésisr.abáůyzata 2070.01.01.
-J. Kizbeszetzési és Beszerzési sz-abělv zat 2010. 05.01.

4. Le|tátozási és leltĺírkés zítési szabá/ry zat 20t0.05.01.

5. Pénzkeze|ésiszabálvzat 2010.04 01.

6. Felesleges vagyontlírgyak hasznosítiísrĺnak, selejtęzésének
szabźlyzata

2010.05. 01.

7. Szĺímviteli politika szabáůy zat 2010. 01. 01.

8. Vezetékesésmobiltelefonhasznĺĺlatisz.abéiyzat 2010.04. 01.

9. Ugyrend 2010. 05. 01.

10. Szabálytalanságok kezelése az önállóan mfüödő és
gazdálkodó és az ĺiruíllóan mfütidő intéznrénvek részére

2010.01.01.

t1 Munkamegosztasi megĺĺllapodás az t'ruíllóan miíködő és
gazdá|kodó és az önĺíllóan működő 12 keriileti óvoda
közcitt

2010.08.05.

12. Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos Vezetói
ellenőrzés (FEWE)

2010.01.01.

Budapest, 2011.09. 01.



Jeryzőktinyv

Készült: A Gyerek-Viľág Napközi otthonos óvoda hivatalos helyiségében

Ideie: 2011.09. 04.

Jelen vannak: Az óvoda dolgozói ľészletesen a jelenléti ív alapjrĺn.

Igazoltan hĺányzó: 3 f(i

Napiľendi pont: Minőségiranyítlísi Pľogľam, Időszakos (2007 _201rt. év.) beszámoló
ismeľtetése és elfogadása.

Előzménye: Az óvodavezető,az éľtékelés aĺlyagőtelolvasasra bocsátotta az ővodadolgozói,
SZMK képviselői részéte, véleménynyilvanítás célj ábót.

Folyamata:
Azintézmény vezetője, Dľ. Gyurasitsné Puha Ibolya köszĺjntĺitte a testtiletet, majd ismét
ismertette az értékeIés anyagát. Felkéľte a testületet véleménynyilvanítasra.
Véleméný nyilvĺínítottak :
1. ) Beczrásy Anna: Véleménye szeľint az értékelés minđenľe kiterjedő, és visszatekiĺtlłe az
elmúlt négy évre, a feladatok számafolyamatosan növekszik és szerinte a testületi
ö sszefo gásnak kĺiszönhető, ho gy ezt meg tudtuk való sítani.
2. ) Kĺilesériné Szabó Maľgit: Szerinte az értékelés összefogja a négy év, jelentős
tevékenységeit. A jĺivőbeni feladatok meghataľozása, az edđig eléľt eľedményekľe és
hiĺányosságokľa épít.
3.) Tamási Alajosné: Sajnĺĺlatát fejezte ki, hogy azintézmény évek óta nagyobb
beruhazásokat nem tud megvalósítani a szúkös aĺyagikeretek miatt.

Miután tĺibb véleménynyilváníüís nem volt a vezętó felkéľte a testĺiletet az idószakos értékelés
elfogadasaľa. A testÍilet jelen lévő tagsai 100%.-ban elfogadták aziđőszakos éľtékelést.

Budapest, 2011.09.04.

,?4*ľ=:-Ń&-,*J l,t.*:t.ł' tri,.s^-"l
Jegyzőkönyv vezető j egyzőkĺinyv hitelesítő



Jelenléti ív

Éľtekezlet.témáj a: Időszfos (2007 -fOIl .) Intézményi beszámoló elfogadása
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Sztilői Szeľvęzęt véleménye 
.

a Gyerek-Virág Napkĺizi otthonos ovoda
2007 _20lI. nevelési időszak éľtékeléséről

Az ovoda elmúlt négy év alattvégzett munkájáról szóló óvodavęzetői értékelést jól
felépített, áttekinthętő értékęlésnek tartjuk. A négy év pedagógiai, gazđasági és egyéb
célj ait, valamint megvalósított feladatait részlętesen számba veszi.

A szülői közösség tapaszta|atai szerint:

A nevelésben, a gyermekek tevékenységivágyát figyelembe véve szervezték a tanulás
fo|yamatźú.
A szülők és gyeľmekek igényeit humánus és egytitt érző mődon, de a gyeľmekek
érdekęit szęm ęlőtt tartva pľóbálták megvalósítani.
Új ĺto törekvéstiket, gyermekeink fej lő'déséb en megtapasztalhattuk.
Sok élménnye| gazdagitva szeľveztéka gyerekek óvodai életét.
Ktilönös gonddal fordultak a ktilftildrő| érkezett, és szegényebb, vagy zaklatottabb
sorsú gyermekek felé, hogy megkönnyítsék óvodai beilleszkedéstiket.
A gyengébb képességú gyermekek részére ktilon foglalkozásokat taľtottak.
Minket szülőket sok _sok tevékenységbe vontak be, tanácsot ađtak, szükség esetén
szakembereket hívtak, ami segítętte otthoni nevelőmunkánkat.

A progľamban leírtakkal egyetértünk.
Szerintiink lényegre törő, és objektív.
További nevelési elképzeléseik megvalósításához, a sztilők ktizösségének
tám o gatás áró l b izto s itjuk az óvo davezetőt é s a n ęvel őte stül etęt e gy ar źtnt.

2011.08. 30.

Sztilői munkaközösség .lntĺ.../\, a, 
^7,

éstagjai: |Ą^- ń=r
bwył,t Ga\y;^-




