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Hatźr ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestársv a|ásźú.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A közoktatásľól szóló 1993. évi LXXX. törvény (közoktatási törvény) 102.$ (2) d) pontja a|apjźtn a
fenntaľtó ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdá|kodźsźú, működésének tö'rvényességét,
hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a gyermek- és ifiúságvédelmi tevékenységet, a
tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket.

A közoktatási törvény 85 $ (7) bekezdése szeľint a helyi önkormányzat, mint intézményfenntaľtó
elkészíti az önkormányzati közoktatási intézményľendszer működésének minőségirányítási
progľamját' Az ĺjnkormźnyzati minőségirányítási progľam többęk között meghatározza a ferntartő
elvárásait, a fenntaľtói irányítás keretében tervezett szakmai, töľvényességi, pénzligyi ellenőrzések
ľendjét.

A Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete a475/20I0'(Xn.01.) száműhatározatával fogadta el
az ĺjnkormányzati közoktatási minőségiľányítási progĺamot.
A közoktatási minőségirányítási program 3. fejezete foglalkozik a közoktatási intézményrendszer
működésének ellenőrzésével' éľtékelésével.
Az ellenőrzési, étékelési rendszer működtetésének cé|ja, hogy a fenntartó jusson olyan
információkhoz, amelyekből egyértelműen meghatźtrozhatő,hogy az intézmények milyen méľtékben
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tesznek eleget az önkormányzati dokumentumokban, saját dokumentumaikban meghatźrozott
céloknak és mennyire tĺirvényes a míĺkĺjdésiik.

A fenntaľtói ellenőrzés kiemelt területei:
1. töľvényességi ellenőrzés
2. szakmai ellenőrzés
3. pénzngyiellenőrzés

A fenntaľtó a nevelési, illetve pedagógiai proglam végľehajtását, a kozo|<tatási intézményben folyó
szakmai munka eľedményességét a közoktatási intézmény á|ta|készitett beszámoló a|apján is énékeli.
A közolĺ:tatási intézmény által készített beszámolók egy-egy nevęlési évre, tanévre, illetve négy éves

időtartamra vonatkozóan készülnek.

Az intézményben zaj|ő szakmai pľogramok, valamint minőségiľányítási feladatok időszakos
végľehajtásának értékelése, a szükséges intézkedések hatásának bemutatása a nevelési-oktatási
folyamatokra źtfogő betekintést ad anégyéves beszámolási rendszerben a Képviselő-testiilet számára'
A közoktatási minőségiľányítási progľam szeľint 2011. évben a Józsefuárosi onkormányzat
fenntaľtásában műk<jdő öt közoktatási intézmény készit beszámolót, melyből a Gyerek.Virág Napkozi
otthonos ovoda és a Nevelési Tanácsadó beszámolóit az e|ózo Képviselő-testĺilet elé teľjesaettiik.
A Katica Bölcsőde és Napkozi otthonos óvoda, Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda, valamint a
Szivźrvźny Napközi otthonos óvoda is elkészítette beszámolóit, mely megfelel a közoktatási
minőségirányítási progľam 2' szźlmű mellékletében szereplő tartalrmi követelményeknek.

A beszámolókat a I-3. számű mellékletek tarta|mazzźtk.

Az intézményi beszámo lók elfo gadása ko ltségvetési fedezetet nem igényel.
Kéľemaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

H,ł.ľÁnozĺ.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda, Napraforgó Napközi otthonos
ovoda, valamint a Szivárvátĺy Napközi otthonos ovoda - az e|óterjesztés mellékletét képező
_ 2007 -2011 . évi beszámolóját.

2. köszönetét fejezi ki a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda, Naprafoľgó Napközi
otthonos ovoda, valamint a Szivárvány Napkĺizi otthonos óvoda vezetőjének, valamint a
köza|ka|mazottainak a n é gyéve s munkáj uké rt.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2011. november 3.

A döntés végľehajtás át végző szelryezeti egység: Humánszolgáltatási Üg1łosztóly oWatasi és

Kulturális lroda

Budapest, 201 1. október 13. a\ \-A )ś"uśt* 1.H] u1
Sántha Péteľné

ajegyzőthelyeťtesítő a|jegyzó /

?a| ÜKT ? Ii.

alpolgáľmester



,, Foglallnzzunk meleg, sugdrzó szeretettel

glermeklrel és akkor ők csoddrą képesek',

Goethe

ZAKos INTÉZMÉľ.IYI BESZÁMoLó
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Bevezetés

A Katica Bötcsőde és Napközi otthonos óvoda időszakos beszrámolója2007-tći 2011-ig (
év) terjedő időszakľól szól.

A 2007.20tt-íg terjedő nevelési évelaől szóló szakmai besámoló a Józsefuaľosi
onkormĺínyzat Minőségiranyítási Progľamja (otvĺp) 2. sz. nrellékletében megfogďmazott
Intézményv ezetői beszamoló szempontjai ďapján íródott.

A beszámoló továbbiakb an az a|źlbbi dokurnentumokľa épiil:

. Intézmény Alapító okirata

. Szervezeti és MűködésiSzabźĺ|yzat

. Katica Nevelési Program

. Intézményi Minőségirányítási Program

. Éves munkatervek

. Csopoľtok éľtékelései, óvónői beszĺĺmolók

. Egyéni fejlesztést végzőszakembeľek beszámolói

. Bölcsőde szakmai munkaterve

o Ą bölcsődei nevelés-gondozás szakmaí szabźlyai
. Munkaközösségekéĺékelései
. Hiányzási naplók
. Költségvetések,beszámolók

Az intézmény a la ptev ékenységét nr egh atáľ oző j o gszab ályo k:
. Az óvodai nevelés országos alapprogramjóról szóló ]37/1996 (VIII.2&')

kormdnyrendeĺettel
. A közoktatrĺsról szóló 1993. évi LXXIX; tĺiľvénnyel (Kt.)
. A közoktatás minőségbiztosítrásaról és minőségfejlesztéséľől szóló 3ĺ2002 (II.15.) oM

rendelettel
. A nevelésĹoktatási intézmények működéséľőI szo|ő |Il|994. (VI.8.) MKM rendelettel
. ennek módosításą- |612008. (IV'30.) oKM rendelet
o A kozalka|mazotiakjogállásáÍól sző|ő 1992. évi XXXil. törvénnyel (Kjt.)
. A közalkalmazottakľól szóló törvény végrehajtásaról szőIő 13811.992, (X. 8.)

koľmĺĺnyrende1ettel
. A kiemelt munkavégzésért jráró keľeset-kiegészítésről sző|ő 2412000 (VIII.29.) oM

rendelettel
. A Munka Törvénykĺinyvérő| szó|ó ti]bbször módosított|992,évi XXII. tĺĺrvénnyel
o Ą gyermekvédelmi és gyámiigyiĺgazgatźsről szóló tĺjbbször módosított 1997. évi )c(X.

törvénnyel
o Ą személyes gondoskodĺĺst nyujtó gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi intéaĺéĺyek, valamint

személyek szakmai feladatairól és mfüödéstik feltételeiről szóló l5l|;p98. (IV.30.) NM
rendelettel

. A Nemzeti Csďád és Szociálpolitikai Intézet áttal kidolgozott - Bölcsődei nevelés.
gondozás országos alapprogľamjźtva| (a dokumentumban foglaltak betartasat a I5l1998.
(IV.30.) NM 40. $ (5) bekezdése szabályozza)
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, vďamint a
gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 25912002. (xII' 18.)

Korm. rendelettel
|997. évi )oofl. tĺirvény a gyermekek védelméről és a gyámiigyiigazgatźsrőI

15/1998 (tV. 30.) NM ľendelet a személyes gondoskodĺĺst nyujtó gyeľmekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladataiľól és működéstik
rondjéről

8/2000 (V[I.4.) SZCSM rendelet a személyes gondosko dast végző személyek adatainak
mfüödési nyilvantartasba vételéről

9/2000 (Vm. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgaľól

Bölcsődei nevelés-gondozźs oľszágos alappľogľamjával SZMI Gyermekjóléti és

Gyermekvédelmi Főosztály Budapest 2008. (a dokumentumban foglaltak betartását a

|511998. (IV'30.) NM 40. $ (5) bekezdése szabályozza)

A bĺilcsődei nevelés-sondozas szakmai szabáIyai módszertani levél

SZMI Budapest,2009.

A gyĺĺmhatóságok, a teľĹileti gyermekvédelmi szakszolgálatok, és a személyes
gondoskodást nyujtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló
23511997. (XII. 17.) Korm. rendelettel

A sŹemélyes gondoskodást nffitó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátasok téľítési díjátő| és az igénylésÍikh<iz fęlhasznáIhatő bizonyítékokľól szóló
13311997. (VII. 29.) Korm. rendelettel
Az á|Iamházt.artásról szóló tĺjbbször módosított |992. évi XXXVIII. töľvénnyel
Az al|anihźztaľtĺás műkĺjdési ľendjéľől szóló 29212009 CXn.15.) kormányľendelettel
A katasztrófak elleni védekezésről szóló 37l200I. (X.12.) oM ręndelettel
Az iskola-egészségĹĺgyi ellátásról sző|ő 2611997 (|X.3.) NM rendelettel
Az egyenlő banrásmódrő| és az esélyegyenlőség előmozditásáÍőI szćÄó 2003. évi C)o(V.
törvénnyel
A vagyonnyi|atkozat-tételi ktitelęzettséget e|oirő 2007 .évi CL)o( törvénnyel
A Katica Bölcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda Kollektív Szeľződésével

a

a

Az intézmény alaptevékenysége:

ovodai nevelés _ Biilcsődei elllźtds

. iskolai e|okészitó oktatás, gyermekek napközbeni ellátiása'

. óvodđ nevelés iĺtézményeinek, progľamjainak komplex tiĺmogatiĺsą

. óvodai nevelés, ellátas,

. bölcsődei ellátas,

. sajátos nevelési igénytĺ gyeľmekek óvodai nevelése, e||átása,

. nęmzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátrĺs

Józsefvaros művelődési és oktatĺĺsi intézményekben gazdag keľület. Mĺír a korai Józsefuaľos
lakosságĺínak nemzetiség szerinti megoszlĺĺsa is színes képet mutat. Magyaľok, németek,
szlovákok, szeľbek, romák találtak itt lakóhelyet. A sokszínú népesség őnzte ősi kulturáját, de
kĺilcsönhatĺĺsok is érvényesĹiltek közötttik. A keľület döntéshozói ebből az a|ape|vből indulnak
ki munkájuk soľán, amikor azitt é|ők soľsa felől döntenek.



Intézménytinket a Budapest VIII. keriĺleti Tanács VB. ďapította és létesítette |979-ben a
Józsefuáľos Tisztviselőtelepén' Jelenlegi formájában, mint kĺizös igazgatźstl bölcsőde és
óvodą összevont szocirílis és oktatási intézĺrény 1996-ćfta miiködik, nevét, - a Katica
Bölcsőde és Napkĺizi otthonos óvodát, - l998-ban hagyta jővá a Budapest Fővaros VIIL
keriilet Józsefuáľosi Önkormĺĺnyzat képviselő-testtilete

A tiszťviselőtelep, Józsefuĺĺľos kertes, családi házakka| tĺvezett, tradíciókkal ľendelkęző
színfoltja, egy oly szelete a Józsefuáľosnak, nrely nrúvészek, tudósok, politikusok, alkotó
lakhelye volt, illetve most is az. Mindég éreztiik a telep szeretetteljes odďrgyelését
rnunkánkľa, segítőkészségét a problémáink megoldásaľa.

NevelésĹinkben nagy hangsrilyt kap az integľáció, inklúzió, vďamint a tehetséggondozás,
melynek igyekszĹink megteľemteni tárgyi, személyi feltételeit. E munkánkat segíti a fudatosan
felszerelt tornaterem, gondozott kert, illetve a jó minőségli fejlesztő játékok, eszközök magas
szźlma.2010-ben onkormĺĺnyzati és EU tlĺmogatassal sikeľes felújításra keľiilt intézménytink,
mely kapcsán korszenĺbb és szebb lett bölcsődénk és óvodĺánk.

óvodĺĺnk hat osztatlan csopoľttal mfüödik, minden csoportban szakképzett óvodapeđagógus
dolgozik. A gyermekek fejlődését fejlesztő pedagógus, logopédus segítL Az
óvodapedagbgusok munkdjót pedig gyógłpedagógiai asszisztens és pedagógiai asszÍsztens
t dmo g atj a a e gy éní, ď ffi r e n c iúlt fej l es zté s b e n.

ovodapedagógusainkat a kreativitás, új irlánti fogékonyság jellemez, melyet a kiilönböző
továbbképzések, tanfolyamok elvégzésének magas szźlma is igazol.

Józsefuárosi óvodaként fontos feladatunknak taľtjuk a gyeľmekek szoció-kulturális
helyzetének megismerését, a gyeľmekvédelemmel tisszefüggő feladatok e|Iźttásźt, valamint a
nemzeti, etnikai kisebbség kulturáj ának ápolását.

Nevelésiinknek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatlźslźra, a gyermekí jogok és
alapvető szabadsógjogok tíszteletben tartdsdnak megerősítésére kell írdnyulnía; az egyenlő
h o uóférés biztos ítds dvaL

Gyermekcsoportjaink vegyes életkoruak, mivel fontosnak tartjuk, hogy a hozzźĺtlk bękerült
gyermek családias közösségben nevelődjĺĺn, valamint figyelembe vesszĹik a sziilők kéľését is
a csoportok kialakításában.

Nevelésfilozóťlánk,hogy hisszük minden gyermek egyedi, megismételhetetlen szociális lény,
akinek joga van deľĺĺs, szeretetteljes légkörben, elfogadó kĺimyezetben, közösségben
tevékenykedve megkapni mindazokat a fejlesztő hatasokat, melyek képességeinek lehetőség
szerint legteljesebb kifejlesztését szo|gálja. A gyermek tevékenységi vágytlra építve
használjuk ki a játékfejlesztĺĺ hatását. Nevelésiink gyermekkiizpontú, befogadó, ennek
meg1felelően a gyermeki személyísěg kíbontakoztatúsđra törekszik, bíztosítva mínden
gyermek saźmdra az eglenlő houúférést, nem ad helyet az előítéletek kibontakozósúnak
sem tórsadalmi, sem egyéb értelemben,

Kiemelt feladtunk' az inkluzív nevelés, mely - a sajátos nevelési igéný gyermekek mellett
a migrĺáns gyermekek nevelését is éľinti.

A sajdtos nevelésí ígényíĺ glermekek á||apotáů.rcz igazodva minden olyan pedagógiai,
pedagógiai célú rehabilitációs ellátĺĺs biztosítasa, amely a gyeľmek képességeinek lehetőség
szerinti legteljesebb kifejlesztéséhez szfüséges (szenzoros integráció, gyógýestnevelés,
fej lesztőpe dagőgia, ayres.terápią logopédiai rendszeľes ellátĺás).

A kíilłinböző nemzetíségűí gyeľmekek szocia'rizěiődásának segítése nemzeti kulturájuk
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néptink hagyományai, jeles napok megismeľtetése, ápolasą

nemzeti, nemzetségi fudat erősítése,

reformpedagógiai elemek beépítése a helý nevelési programba (Freinet, Montessoľi,
Dľámapedagógią Eľdőpedagógią Néphagyomanyőľzés, stb.)

,,zöLdóvodď'-ként fontosnak taľtjuk környezetĹink megóvásaľa nevelni gyermekeinket.

1. Szakmaĺ. pedagógiai munka

Alapszolgá|tatások:

Bölcsődei gondozás-nevelés, korai fejlesztés, óvodai nevelés keĺetében iskolai életmódra való
felkészítés az Otszźryos ovodai Alappľogľam szerint, valamint a Katica Helyi Nevelési
Programďapjĺín.

Rezsőtéri Plébánia szewezésében hitoktatás

Református Egyház szervezésében hitoktatás

Ételalleľgias gyeľmekek ellátatasa.

Sajátos nevelési igényu gyermekek (beszédfogyatékos, hďlásséľiilt gyeľmekek) inkluzív
nevelése:

fej lesztőpedagó giai ellátás,

logopédiai ellátás napi rendszerességgel, ill. alapellátásként is,

ayres-teľápia,

gyógytestnevelés,

speciális gyógypedagógiai ellátás

Szülők igényei alapján szeweződő progľamok az óvodai i|letve błilcsődei neve|ési időn
túl:

úszás, korcsolya (kiilön busszal)

játékos gyermektoma (gimnasztika)

magyar néphagyomĺĺnyokon alapuló miĺvészeti nevelés

igény alapjanidegennyelv-oktatas (angol v. német)

bölcsődénkben alapítványi segítséggel évi két alkalommal játszóház' igényfelmérés utĺĺn
Zenebĺilcsi és Maĺlótoma mfüödik

20 07 tf008.ban megva|ĺís ult:

,,Szemtinkfénye''világításkorszenĺsítéseönkoľmanyzatipalyźzattal.
,Szülői felajfuúássalbtjlcsőde és óvoda foglalkoztatói és kiszolgáló helyiségei lettek kifestve.

a

a

a

a

a

a



a

a

a

. Szponzori felajánlĺĺssal EU komfom gumitégla burkolat keriilt az udvari játékok a|á és a
babaházakba a balesetveszély elkeľülése célj ából.

. Rózsa Jánosné VI' csoport óvodapedagógusa felkéľést kapott, hogy a magyar népi
kismesterség hagyomĺínyait őrző húsvéti hímes tojasaival vegyen résrt a Vörösmaľty téren
rendezett királlítason.

. III. csopoľt gyermekei Serfoző Jłínosné és Szabó Szilvia óvođapedagógusok felkészítése
mellett vettek részt és nyertek díjakat a keľtileti, fővłĺrosi és országos óvodai
sportversenyeken.

a_

IMIP éľtéke|ése, az elért eľedmények számbavétele, fejlesztési terĹiletek folyamatos nyomon
követése.

ÁNľsz rujzpely tzatán vettiink részt.

Migr:ĺns gyermekek beilleszkedését és egyéni fejlődését segítő pľogram elkészítése.

Bölcsődénkben az ELTE Tanító- és ovőképzó Főiskolai Kar első éves hallgatóinak
hospitálása.

Bĺĺlcsődénkb en ay' ELTE .Tanító- és óvóképző Főiskolai Kar elsőéves óvodapedagógusi
hallgatóinak hospitálása.

Bölcsődénkben a Raoul Wallenberg Human Szakképző Iskola és Gimnazium szociális és
pedagógiai szakos hallgatóinak hospitálĺísa.

Bölcsődei nagycsoportunkban előzetes igényfelmérések után beindítotfuk a ,,zenebölcsit'',
mely a kisgyeľmekek zenei fejlesztésére iranyul.

Rendszeres részvétel a fejlesztőpedagógus és logopédus kollega részéró| a Fővárosi Egységes
Gyógypedagógiai Intézet áltď szeľvezett eLőadásokon, a megállapodĺĺs éľtelmében.

Migľaĺrs nevelési progľam kidolgozását készítette el Lukácsné Varga Katalin óvodavezető-
helyettes az ELTE PPK. kutatási eređményeinek felhasználasával.

Összevont intézĺnénytink a sz'akemberképzésen túl (ELTE gondozónő-óvópedagógus.tanító)
az egymásra épülő gondozó-nevelő-oktató munka folyamatosságát jelen pillanatban a Vajda
Péter és a Deak.diák Általanos Iskolával való szoros egyĹittműkĺĺdés az iskolai lehetőségek
szél es tźlrházźtv a| bizt o sítj a e gyĺittműkö dés i me g állapo dás kapcs án.

Bölcsődeorvosunk, illetve mentős gyermekgyőgyász kollégája részvételéve|, irźtnyítźlsáva| az
intézmény dolgozói előadáson vehettek részt, melynek címe: Akut esetek orvosi ellátasa,
mely elméleti és gyakorlati ismeľeteket mutatott be az elsősegélynyújtrĺsról, vészhelyzetek
megoldásaľól.

A bölcsődei a|apítvány segítségével évi két alkalommal húsvétkor és karácsonykoľ
játszőhazat taľtottunk a b<jlcsődés gyeľmekek illetve családjaik szźlmáľa, melynek cé\a a
szabadidő hasznos eltöltésének bemutatasa illetve a szorosabb paľtneri viszony kialakítása
volt.

2001 12008-ban Kiemelt feladatok voltak:

]. Tartalmi munkn színvonalának emelése:
. lĺtézsrlényiinkben miĺkiidő szakmď munkaközösség (minőségbiztosítrási) ösńoľzése konkľét

feladatokkal,- mint, a, Értékercsi Szabźiyzat kidolgozásálban, az inkJllziv nevelés eľősítése,
ezen belül a korai fejlesĺés, illetve a rnigľáns gyermekek szocia|izá|źsĺíra és egyéni
fej lesztéséľe pľogrźIm kiđolgozása.



. Az ďternatív lehetőségek kihasznĺílásźna| anapi nevelői munka színesítése.

. Pedagógiai munkánkbaĺr az egyiittgonđolkodĺás fontossága.

. Gondozónők belső továbbképzése a továbbképzéseken szerzett új ismeĺetek hasznosításával a
korai fej lesztés terén.

2. Kommunilaźció fejlesztése a megváltozott szociokulturális viszonyok fiiggvényében,
. vezet(i _ pedagógus kĺĺzött,
. pedagógus_pedagógusközdtt,
. pedagógus _ pedagógiai munkát segítő kĺizött,
. pedagógus _ szĹilő köztitt,
. pedagógus _ gyermek között
. kommunikáció és meggyőzés technikájának megismeľése, a|ka|mazása,
. közlés befogadójĺának sajátosságai,
. a nem veľbális és verbĺílis kommunikáció.
. atér ľejtett dimeĺziója,
. éľintés és fizikai érintkezés,
. paľalingvisztikaijelzések,
. testbeszéd,- kommunikáció a testtel.
Alkalrnazott módszerek: előađás, esetmegbeszélések, stb.

2007 t2008.b an Speciátis p edagó giaÍ feladatok vo ltak:

. Az intézményĹink nevelő k<izössége kiďakította, a|ka|mazza és fejleszti tovább nevelési
mó dszeľtanát, elj ĺárrás ait és ezze| kapc sol ato s es7ki ztéÍ źLt.

A programunkban kidolgozott nevelésfilozőfia és az abbő| lebontott célľendszer egy olyan
közös értékrenden alapuló iľányvonalat ad, amely az etjaľasok egységességét megalapozza, de
nem séľti a pedagógusi autonómiźú, amődszertani szabadságot.
Az tlj nevelési ĺľ.ródszeľek ĺnegismerése elsősorban a speciális szakmai képzés során, majd a
munkaközösségi belső miĺhelymunkĺák kapcsán, illetve továbbképzések alkalmával történik.
A hatékonyság vizsgálatotházi bemutatók alkalmazásával végztink. A hatékony módszereket
az egymástól való taĺruliĺs alapjĺĺn használjuk fel (Fľeinet, Montessoľi, Driĺmapedagógus,
Hagyomány órzés-népi kismesterségek, Köľny ezetpedagó gia).
Belső rnentorrendszer létrehozźsźtva| az intézmény módszertaĺli képzés és ismeľet átadás
vałósul meg.
Sajátos mérési, éľtékelési rendszeľĹinket ďakítottuk ki, - amely lehetőséget nyiĄt az egyes
gyermek- és a csoport fejlődésének nyomon követésére, s valamint a tanulási út követésére _
ennek kidolgozása és alkalmazásźnak beválása a Sinđelar-progľam alapján töľténik.

1. Sajátos nevelési igényiĺ gyeľmekek ĺntegľált neveléséľe speciďizálóđtunk, és a felađat
minéljobb ellátĺĺsa érdekében speciális programjaink továbbfejlesztése, további kidolgozása,
a koľai fejlesztés terén való nagyobb egyiittműködés a speciális háĺt&intézĺnényekkel,-
továbbképzésben, hospitĺílĺĺs lehetőségével, esetmegbeszélések kapcsĺĺĺl (Korai Fejlesztő
Központtal, ill. Fővĺíľosi Gyógypedagógiai Kcizponttal együttműködési megállapodás
keretében) valósultak meg. Gyógypedagógiai és pedagógiai asszisztens,- és gyógypedagógus
(utazőtanźlr) segítsé géve| az egy éni fej lesztés megvďósíüísa megtörtént.



2. Interkulturális nevelés,- mignĺns gyermekek segítése a beilleszkedésben a speciális
kidolgozott pľogľźIm mellett, a bevezetése folyamatban van.

3. Gyermek. és ifjúságvédelmĺ munka további eľősítése a TEGYESZ szakembereinek
támogatasa mellett.

2008l2009.ben megvalósult:

Bevezettiĺk az egészséges életmódra nevelő kurzust, mely a kertilet ĺĺsszetételéből adódóan a
mentálhigiénére kiemelt hangsulý fektet. Étel-ital bemutatót, a korszeľiĺ táplálkozás kapcsĺĺn,

valamint a ''mi a jó jźLték?" - játék bemutatót, ötleteket advaaz otthon elkészíthető játékokhoz'

''Csere-bere akció!'' tekintettel a nehéz szociális köľiilmények közcitt élő kisgyermekes,
nagycsaládos szülőkľe a játékés ľuha cseľe lehetőség megteremtésével.

Az ELTE Tanító, és ovóképző- Főiskola! Kar felkérésére újra kezdtfü két csoportban a
nappďi főiskolai képzést, Serfí5ző Jánosné és Fodor Gyöngyvéľ óvodapedagógusok
fuźnyítź.sáva|.

Fogadtuk gyakorlati képzésľe az ELTE Gyógypedagógiai Főiskolai Kar pszichopedagógus
hallgatóit két c.sopoľtban, Simon Attiláné és Szuromi Viktória óvodapedagógusok
irĺĺnyítĺásával.

Bölcsőđénkben az ELTE Tanító, és ovóképzős Főiskolai Kaľ elsőéves hallgatóit fogadtuk,

Botka ZaItéInÍIé bĺjlcsődevezető és ZrubęczMelinda szakgondozónő iranyításával.

Bölcsődénkb en az ELTE Tanító, és óvóképzős Főiskolai Kaľ elsőéves hallgatóit illetve
Raoul Wallemberg Humán Szakképző Iskola és Gimnazium hallgatóit fogadtuk, Botka
ZoltźlnnébĺilcsődevezetőésZrubeczMelindaszakgondozőnőiranyĺtásával.

Serfoző Jĺínosné és Szabó Szilvia óvodapedagógusok négy alkalommď vitték a gyermekeket
erdei táborba és Serfőző Jĺánosné nyari riszótáborba.

Minden csoportunk óÝodapeđagógusai szerveztek a nevelési évet|ęzárő közös gyeľmek-szülő
pľogramot, mely keľetében közĺjs kirĺándulásokon vettek részt.

A helyi pedagógiai programunk megismertetése a sztilőkkel, az eľeđményesség fokozása
éľdekében a közös nevelési módszerek, elvek megbeszélése:

. a pedagógiai program ismeľtetése a hirđetőtáblĺĺn kifiĺggesztve, ill. interneten,

. a tanévnyitó szülői értekezleten, vďamint a csopoľtos szülői értekezleteken az

óvodapedagógüsok ismeľtetik a szĹĺlőkkel nevelési módszereiket,

. minden snj|ő a beiratkozáskor megkapj a azintézmény házirendjét,

. magataľtasi, íiselkedési problemákľól előadás szervezése,
.j gondozásĹnevelési problémak megbeszélése (gondozónő, óvodapedafógus,

orvos' védőnő, pszichológus bevonásával)

. a gyęÍmekekľę is káros szenvedélyekről feltaró beszélgetések, (videó és

szźmitőgépes pľogram)



. koľai fejlesztés fontossága rendellenességek felismerése, korľekciója
(gyógytestnevelő, Ayľes-terapauĄ zene-terapauta, neurológus bevonásávď),

. személyes beszélgetések a gyermekľől, a csďádról, a bölcsődérőI, az óvodaról
igény szeľint, szĺilői értękezleteken vďó részvétel kapcsán, vagy a ,,Szülő
Klub'' foglakozásain.

. személyes heszé|getések a gyermekľő|, a családról, a bölcsődéro|, az óvodaról,
nevelési gonđozasi szokasokról, elvekről, szülői éľtekezleteken,

szÍilőcsopoľtos megbeszélések illetve igény szeńnt fogadóórfü alkalmával

. Bölcsődénkben az e|óző években nagy sikerrel megtaľtott jźtszőházak is
megĺendezésre keľültek

. Bölcsődei nagycsopoľtunkban előzetes igényfelméľések utan beindítottuk a
, ,'Zenebĺilcsiť'.

Egytittmtĺktidési megállapođást kdtötttink a Korai Fejlesztő Központtal és a Főváros
Gyógypedagógiai Kĺizponttal. Ennek keľetében esetmegbeszéIo és továbbképzéseken vettünk

részt kĺilcsönösen.
Salga Péteľné fejlesztőpedagógus kollegĺĺnk tartott bemutatót az egyéru fejlesztésben elért

eredményeiről, melynek videó felvételeit az ötös csopoľtban készítette.
Bötcsődénk mennyezetę az ővodai terasz beázźsźúől leszakadt, az ÁNľSz bezźratta, 2009.

júniustól. Gyoľs źttszervezés eredményeként az óvodai részen helyeztĺik el a bölcsőđés
gyermekeket.

onkormányzatunk gyoľs intézkedése kapcsán felújításľa tervezték a teĺaszt, illętve a bölcsődei
csopoľtok festését.

Beindítottuk a,,Zene Bölcsit''

Fenntaľtĺói ellenőrzések,-

. Munkáltatói ellenőľzés keretében a személyi anyagok źltvizsgźiása, valamint a 2009

évi elózó ellenőľzés utóvizsgźl|ata valósult ĺneg.

. Pénzĺigyi-ľevizori ellenőľzés soľán a 2009 évi noľmatív igénylés jogszerĹisége és

elsziímolásĺának szakszenĺsége lett felmérve.

. Tanügy-igazgatźsi ellenőrzés keretében a belső szabá|yzatok (óvodai tĺiľzskönyv,
felvételi előjegyzési napló, felvételi és mulasztási napló, óvodai csoportnapló),

szakvélemények, jegyzőkönyvet nyilvantartiások, jegyzói értesítések, stb. átvizsgálása

- történt meg.

. Bĺilcsődénkben szakmai ellenőľzést végzett a Közép- Magyaľországi Regionális
el|amigazgatlĺsiHivatalSzociálisGyĺĺmhivatala

-j'

2008 l2009.ben Kĺemetrt feladatok voltak:

Célunk volt a személyiségi és szülői jogok tisztełetben tartásával erősíteni a partneri viszonyt.
Az ővodai és bölcsődei nevelés a családi nevelésre éptil. A kettő ĺisszhangia, egytittmíĺködése



a gyelmekek harmonikus fejlődésének feltétele. Az ntézmény nem vállalja át a család

nevelési feladatainak megolđĺását, đehozzátjárul a családi szocialrizźrció esetleg kedvezőtlen
hatrásĺának enyhítéséhez. Az óvoda-csďád kapcsolatának pozitiv alakítĺásában a nevelőtestiilet

nagy szeľepet vállďt azzA|,hogy intézményiink,,nyitott óvodakénť'működik. Bölcsődénkben
is és óvodánkban is az lijonnan &kezo gyermekek szźmźra bixosítjuk a ,,sziilős beszoktatĺłs''
lehetőségét.

Közĺis pľogramokat ajánlunk a sziilőknek, s az iinnepeket, ünnepélyeket úgy szeľvezziikmeg,
hogy az óvoda mindennapjaiból kĺilsőségeiben és belső tartalmukban is kiemelkedjenek. Az
óvoda nyitottságábólađódóan a sziilők folyamatosan'tájékoződhatnak a gyermekiikkel töľtént

eseményekľől, fejlőđésükĺől, lehetőségfü van az óvodaról, az óvodapedagógusokró| és az

óvodai csopoľtokĺól véleményt kialakítani.

Család és az óvoda kapcsolatábarl az egyenÍangú nevelőtáľsi viszony valósul meg.

Fontosnak tartottuk az olyan tevékenységek megszervezését, amelyek a gyermekek

napirendjébe beillesztve új ismeretekhez, élményekhez juttatjak őket.

Ilyen lehetőségek, a Budapest TV Mesezug előadasai, angol nyelv, néptánc.

Egészséges életmódjukat fejlesztő rendszeres vízflez szokÍatás, úszasoktatás, ovis torna,

korcsolyĺĺzĺás, kirandulások szervezése, táboro ztatás' spoľtvetélkedők.

Hagyományaink ápolása az iirrnepek, iiľurepélyek megtaľtćsźua|, a közös kirándulások
szewęzése a szülőkkel, évekig a majalis megtartása.

!.

2008l2009.ben Speciálĺs pedagógiai feladatok vo|tak:

1. Sajátos nevelési igényiĺ gyeľmekek integralt neveléséľe specializálódtunk, és a feladat
minél jobb ellátása érdekében speciális programjaink továbbfejlesztése, további
kidolgozása, a korai fejlesztés teľén való nagyobb egyiittműködés a speciális
háttéľintézményekkel, - továbbképzésben, hospitálás' lehetőségével,
esetmegbeszéléseken vettĹink ńszt a Korai Fejlesztő Központtal, ill. Fővarosi
Gyógypedagógiai Központtal egyiittmtĺkĺĺdési megállapodás keľetében. Ezért Sa|ga
Pétemé fejlesztőpedagógus kollegánk tartott bemutatót az egyéĺi fejlesztésben elért
eľedĺnényeiľől, melynek videó felvételeit az ötös csoportban készítette.

Gyógypedagógiai asszisztens,- és gyógypedagógus (utazőtanaĺ) segítségével az egyéni
fej lesztés megvaló sul t az éintett gyeľmekeknél.

2. Interkultuľá|is neve|és,- mignáns gyermekek segítése a beilleszkedésben speciális
program kidolgozísávď vďósult meg. A pľogramot Lukácsné Varga Katalin vezető-
helyettes dolgozta ki.

3. ľ.ejlődési teľv bevezetése minden csopoľtban megtłiľtént, ebben rögzítették az
óvodapedagógusok:
r a gyeÍmęk értelmi,. beszéd,- hallás,. |áLtźľ.,- mozgás fejlődésének bemeneti mérését,
. a méľéseket a gyermek óvodába lépésekor (szeptemberben) végezték e|, azon

gyermekeknél, akik év k<izben kerĹilnek be az óvodába egy hónapon beliil,
. fejlődési dossziéban rögzíwe van a gyeľmek fejlőđését szolgáló intézkeđések,

megállapítĺások, j av'aslatokat, fr lévente



. A fejlődési naplóban rögzítetteket át kell adni a sziĺlőnek, amikoľ a gyermek
iskolába megy a sziĺkséges igazolasok.

4. Gyeľmek. és ĺfiúságvédelmĺ munkatovábbi erősítése.
. Kapcsolattaľtĺás ľögzítése az SZMSZ-ben kiilönös tekintettel a halmozottan

hátranyos gyeľmekekre (HrľĐ me gtörtént' Gyermekvédelmi felelőstink, Kovács
Karolyné óvodapedagógus a kerületi gyermekvédelmi munkakĺizösség vezetőjeként
folyamatosan figyelemmel kíséľte a HľI/ľIHH gyeľmekek helyzetét, az ezzel
kapcsolatos adminisztľációt és intézkedéseket.

5. PR. tevékenység keretében az ővodai évkönyv kiadásának anyagi fedezetének
megteľemtése, szponzorálĺísa nem jźLÍt sikerrel, továbbľa is próbálkozunk
létrehozásában.

2009 ĺ2010.ben megvalósult:

Az Alapprogram módosítása miatt helyi nevelési pľogramunkat is kiegészítęttuk. Az
óvoda- iskola kapcsolatának elmélyítése a hagyomĺányok ápolásával, mint közös sport

és szakmai progľamok szerv ezése, lebonyolítása.

Két alkalommď vettek ľészt óvodásaink iskolalátogatáson, két alkalommal közös
spoľtveľsenyen, két alkalommď óvodapedagógusaink visszaté-ľő látogatáson voltak.

Két iskola küldte męg gyeÍmekeink visszaméľését k<ivető szĺiveges éľtékelését.

A beiskolazas sikeressége, a gondozónők, az óvodapedagógusok és

fejlesztőpedagógus, valamint a logopédus kollegak hatékony együttműködésének

eredményeként jĺitt |étre.Ezétt a 40 tankdteles koru gyermekből 8 gyermeket küldtĹink

iskolaérettségivizsgá|atľa, ebből 2 fó gyermek maľadt vissza óvodai nevelésben, két
gyermeket a szakértői bizottsági vélemény kapcsĺĺn taľtunk vissza óvodában.

Tanköteles gyermekeink nagy része aYajdaPéteľ Altalanos Iskolába kérte felvételét,

illetve a katolikus felekezeti általanos iskolába. Két gyermekiink a fővĺárosi fenntartású

Fazekas Mihály Gyakorló Iskolába nyen felvételt.

Az óvodai beíľatáskor 80 gyermek kérte felvételét, melyből 36 főt vettünk fel. A
felvett gyermekek nagyrészt óvodĺínk körzętéből keľült ki. A beóvodĺízás

hatékonysága érdekében egytittmiiködési megállapodast kötöttiink a védőnői

há|őzattal, igy a népesség-nyilvĺĺntaľtó szeľint óvodáskoru körzetes gyermekekľől a
védőnő segítségével korľekt tájékoztatással rendelkeziink. orömmel tapasztalfuk,hogy
a sztilők visszaje|zéseikben, illetve a hozzźĺlk jelentkező családok véleményében

pozitív an nyilatkoznak intézményiinkben folyó szakmai munkĺĺľól.

Hospitĺfláson jáľt nálunk két alkalommal,- Des Nagyközség óvodájában dolgozó

kollegfü, és Gádoľos Község óvodĺĺiban dolgozó kollegfü. Mind két település

pedagógusai az iĺlk1luív nevelés témakörében tekintettek meg bemutató foglďkozást

óvodánkban.



Bemutatót tartott az V. csopoľtban Kőszeginé Gulyĺás Mĺária óvodapedaBógus, illetve
Salga Péterné fejlesztőpedagógus és Lukácsné Varga Katalin óvodavezető-helyettes.

VI. csopoľt gyermekei népi gyeľmekjátékokból bemutatót taľtottak, Rózsa Jánosné és

Bedi Mónika óvodapedagógusok felkészítésével az Iđősek Klubjában.

III. csoport gyermekei Seľfóző Jáĺrosné óvodapedagógus felkészítése mellett vettek

részt és nyeľtek díjakat a kęriilęti, Íővarosi és országos óvodai spoľtveľsenyeken, a

Rendőrnapon, és a kerékpĺír versenyeken.

Bemutatót taľtott a keľiilet fejlesztőpedagógusai számáĺa Salga Péteľné

fej lesztőpedagó gus kollegánk.

Önkormlĺnyzatunk a KEOP páIyźaatonnyeľt tĺímogatásból intézményiinket felújította,
azenergiatakaľékos szigetelést (tető, homlokzat, bölcsődei merľryezet), és saját erőből

azazbesztlapokeltávo|ításźLtvégeztetteel.

Ismételten elnyeľtiik a,,Zölrd ovodď'kitiintető címet' A ,,Jó gyakorlatok,, pá|ytaaton

két módszertani programunkkal indultunk, a ,,Katica diffeŕenciált nęvelési
pľogrammal,, és az,,lnterkulturiĺlis nevelés módszeľe'' címmel.

Bĺjlcsődénkben folytatódott a ,,Zene Btilcsi'', a,,Szülő Klub''.

Kiegészültek az eddigi progľamok a ,,Bĺilcsődei tornával', és az évi kétszeri ,'Iźúsző
hźlzza|,,.

IMIP értéke|ése, az elért eredmények szĺímbavétele, fejlesztési területek folyamatos
nyomon kĺivetése, módosítása.

A Katica helyi pedagógiai pľogramunk módosítását végezte el a nevelőtestüIet

Lukácsné Varga Katalin minőségfejlesztési munkakĺizösség vezető irźnyítása mellett.

Migľráns gyermekek beilleszkedését és egyéni fejlődését segítő pľogram bevezetése.

Bölcsődénkben az előzetes igényfelmérések utián alapítványi segítséggel a
nagycsopoľtban folytatódott a ,,Zenebo|csi,', egy másik csoportunkban pedig

,,Manótornď' elnevezéssel j átékos mozgásfej tesztésre kerĹilt sor.

. Bölcsődénkben az elóző években nagy sikerľel megtaľtott jétszőházak is
megrendezésľe kerültek.

Bĺilcsődeorvosunk segítségével a gondozónők egy elméleti előadás után gyakorlatban

is felelevenítették elsősegély-nffi tási ismereteiket.

onkormrĺnyzati Minőségiľanyítási Pro gĺam értékelését végeztük el.

Közĺis kirandulasok két alkalommal, Egerben és Ipolytarnócon voltunk.

Sziilőkkel kĺĺz<is kiľándulásokat szervezťĹink, csopoľtonként más-más helyre (Tata,

Káptalanfiiľed, stb.).

Ebben a nevelési évben is angol nyelvtanfolyamot indítottunk, illetve úsásra és

korcsolyáľa járt^kgyeľmekeink óvodapedagógus kollegáink felügyelete mellett.

V. csoport ľészt vett az ÁNľsz rajzveľsenyén, ahol egyik óvodĺásunk kitĺintető díjban

részesiilt.
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Minden óvodásunk részt vett a Világrekord megdöntése _ rajzversenyen.

Minden óvodĺásunk részt vett a Spoľtválasztó rendezvényen.

Rendszeresen jártak óvodasaink szirházbét|ettel a Pataki Miĺvelő Házba.

A Ferencvarosi Mtĺvelődési Hźa pźlyázatáĺ szÍĺhazjegyet nyertek óvoclzľaink az

,,Alma egyiĺttes'' előadĺásĺíra.

A Feľencvĺĺrosi Míivelődési Ház rajzpá|yázatán színházjegyet nyertek óvođásaink a

,,Kolompos egyĹittes'' előadasara.

A Zeneakadémiára belépőjegyet nyertek óvodásaink hangverseny sorozatra, e program

szewezője Simon Attilĺáné óvodapedagógus volt.

SzĹilők bevoniásával bensőséges karácsonyi iinnepséget tartottunk.

Az egész óvodát átható vidám faľsangi mulatságot szerveztiink, melyen a gyermekek

szämára szíllházi előadĺás is volt.

Az iskolába menő gyermekeinket búcsúztattuk, illetve óvodásaink sziĺmot adtak a

sztilők felé a tanult versekből, dalokból.

III. csoport úszótáboľt szervezett Serfőző Jánosné óvodapedagógus vezetésével,

III. csoport Káptďanfiiredre ment nyĺĺľi táboľba,

III. csoport Magyaľkúton táborban volt harom alkalommal,

a bĺjlcsőde és óvoda felújítása a|att az ügyelet megszeÍYezése és a sztilők korrekt
tájékoztatása a fü feladatunk,

a nyári nyiwa taľtrĺs a|att az óvoda keľtjének gondozźsa, a gyermekek szabadi.dős

pro gramj ának megszeľv ezése,

Mishlen cég támogatásálva| a Katica bölcsődei és óvodai gyermekek sztileikkel a

Fővaĺosi Nagyciľkuszban vettek részt gálamiisoron' mely színvonalas szóľakozást
nyujtott és kiilön vendéglátásban is ľésztik volt.

2009 12010-ban Kiemelt feladatok voltak:

1. Munkakiizłĺsségünk munkája

A nevelési módszerek alkalmazása a munkakĺizĺisségi belső múhelymunkák kapcsiín, illetve
továbbképzések ďkalmával töľténik. A hatékonyság vizsgálatot házi bemutatók
alkďmazĺĺsávď végzĹink. A hatékony módszereket az egymástól való tanulrĺs a|apjźn
használjuk fel (Freinet, Montessori, Dľiĺmapedagógus, Hagyományőrzés-népi kismesterségek,

Ęömyezetpedagógia). Sajátos méľési, éľtékelési rendszeľĹinket akalmazzĺlk, . amely
lehetőséget nyujt az egyes gyermek. és a csopoľt fejlődésének nyomon követésére, - valamint
a tanulási út követésére - alkďmazźsának beválasa a Sindelaľ-pľogľaĺn alapjrín történik. A
Difeľ módszeľ megismertetése és alkalmazĺásának bevezetése a ha|mozottaĺl hátrĺányos

helyzetú gyeľmek*ek esetében. Megvalósult belső továbbképzés keľetében a Difer móđszer

megismeľtetése, alkďmazni csak a fejlesztőpedagógus kollega fuđja. Feladata volt a



munkaköziisségnek a Katica nevelési program módosítĺísa az Alapprogĺam vá|tozźsa

tiikľében. Két teriileten kellett kibővíteni a módosított pľogľamot a szakértői vélemény

kapcsán. Az óvoda-iskola átmenetet részletesebben kellett kifejteni, vďamint a napi

testmozgást kellett a napirendben kidomborítani. Ezen bővítéseket az ővođavezető elvégezte,

a nevelőtestiilet jóvĺáhagyta.TÁMOP 3.f.f peÄytvatban vettiink részt, az önkormrĺnyzafunk

iranyítrása mellett.

2. Interkultúľálĺs nevelés,- migrans gyermekek segítése a beilleszkedésben speciális
program kidolgozasa mellett.

3. F'ejlesztésĺ napló:
o A gyermek értelmi,- beszéd,- hallás,- lźLtź.s,- mozgás fejlődésének figyelemmel

kisérése.
o A méréseket a gyermek óvodába lépésekor (szeptemberben) kell e|végezni, azon

gyeľmekeknél, akik év közben keriilnek be az ővođźba egy hónapon belül
o Fejlesztési naplóban rögzíteni kell felévente, a gyeľmek fejlődését szo|gáiő

intézkedéseket, megállapítasokat, j avaslatokat'
o A HHH. gyeľmekeknél haromhavontą a többi gyermeknél felévente értékelést kell

végezni.
o A fejlesztési naplóban rögzítetteket át kell adni a szülőnek amikoľ a gyermek

iskolába megy a szĹikséges igazolasokkal egyutt.

2009 l2010.ben Speciális pedagógĺaĺ feladatok voltak:

1. Sajátos nevelési igényíĺ gyeľmekek integľált neveléséľe specializálód
programunkat fejlesztettfü tovább és ennek tiikĺében az EDUCATIO ,,Jó gyakorlát''

programj ában vettĺink ľészt.

. A fejlesztőpedagógus teljes munkaidőben, a fejlesztési terve ďapján végzi az egyéni

difťerenciált fejlesztést egyeztetve a logopédussal és a csoportos

óvodapeđagógusokkal.
. A logopédus kollega heti2| órában foglalkozik szakéľtői vélemények a|apjan a súlyos

beszédhibás gyermekekkel.
. Egytittműktjdési megállapodas keretében a Józsefuaľosi Nevelési Tanácsadó szakmai

iranyítása mellett a súlyos beszédproblémás, de nem beszédfogyatékos gyermekek

ellátasát a logopédus kollegĺĺnk végzi. ł.

2. Nemzeti.etnikai kisebbségi nevelés

A gyermekcsoportok a különböző napi tevékenységekbe beépített ismęreteikben találkoznak a

küIönböző kulturá{< vęrs és mesevilágával és zenei vilrágával. Megismerik a cigany meséket és

dalokat, illetve a népi hangszereket, melyeket ki is pľóbálhatnak.

3. Gyermekvédelmi felađatok



Kilenc gyenneknél kellett a Gyermetióléti Szolgálat segítségét igénybe venniink, illetve a
Gyámtĺgyi osztáLyét, mivel e gyeľmekek tĺibbszöri íľĺásban töľtént felszólítas ellenéľe sem

jáľtak rendszeresen óvodába. Két gyermeknél kiskoru veszélyeztetésének véleményezése

miatt kellett Gyámügyi segítséget kémiink. Két esetben, öt gyeľmeket éľintve kaptunk

hivatalos levelet védelembevétel megsziintetéséľől. Négy gyermek esetében kellett legyzłji
felj elentést tettiink.

Szeptemberben 27 fő I{Ił gyermektĺnk volt, nevelési év végén 33 fő ľIH gyermek jaľt

intézményiinkbe.

Gyeľmekvédelmi elĺladást szervezÍĹink az ,,ovi.Zsaľu'' program keľetén belül Topa Zo|tźn

rendőr meghívasávď.

f0 10 ĺ2011.ben megvalĺí s ult:

. Kommunikáció fejlesztése a megváltozott szocĺokultúľális vĺszonyok
függvényében, kommunikáció és meggyőzés technikájanak megismeľése,
alkalmazása.

Eređményeként a beőuodázálsi pľogramunk sikeresen működőtt, az érintett csďádok
gyeľmekei sikeľesen kezđhették megaz óvodai életĹiket.

. Bölcsőde _ Ovoda átmenet segítése
Személyre szabott, differenciált fejlődéssegítés fontosságát hangsrilyozó pedagógiai
megkĺizelítés mindkét ďappľogram j ellemzőj e.

Az óvoda funkció teljes mértékben ilteszkedik a BNGOAP ĺĺltal bolcsődei funkcióként
meghatarozottakkď. Eĺurek ismeretében módosult a bölcsődei nevelési progľamunk.
Módosult az A|apítő okiľatunk a bölcsődei féľőhelyek és jogszabályi viĺltozrások

éĺtelmében.
Módosult aSz.ęrvezeti és Műkĺjdési Szabźiyzatunk is az a|apítő okiľati változasok miatt.

Bölcsőđénkben az előzetes igényfelmérések utrín alapítványi segítségge| a nagycsopoľtban

újra indult a,,Zenebo|csi''és a,,Marrótornáť'. Folytattuk a,,Sziilő Klubboť'.

Bölcsődénkbeĺ az e|ózo években nagy sikęĺrel megtartott játszőhazak is megrendezésre

kerültek.

3. óvoda - Iskola átmenet segítése, ezźltallehetővé váItapľevenció és korrekció,
melynek fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni, az együttĺnúködés a
tarsintézményekkel ezenatéren nagyon fontos. (Nevelési Tanácsadó, logopéđus):

. koĺrzultációk

. közöstovábbképzések

. hospitálasok (egymĺłś nyílt napj{n való részvétel)

. esetmegbeszélések a gyermekek érdekében

. halmozottan hátľĺĺnyos helyzetíi gyeľmekek DIFER mérése 4 éves koľtól

. iskolai életiik megkezdése utĺĺn a Difeľ mérés kapcsán vísszacsatolĺĺs



. az intézmények rendezvényein való kölcsĺinös ľészvétel (spoľt programok, közös
tinnepek, stb.)

nagycsopoľtosok látogat źsa az iskolába (Iskolanyitogató)

a volt nagycsoportos óvónők meglátogatj źl< az első osztályosokat, részvétel egy-egy
órán, utana konzultáció, esetmegbeszélések.

Michelline cég támogatźsźwa| a Katica bölcsődei és óvodai alapítvĺĺny jelentős anyagi

támogatasban ľészestilt, mely összeget a gyermekek környezetének fejlesztéséľe

használhattunk fel.

201.0 lzDĹl-ben Kiemelt feladatok voltak:

"k Anyanyelvi,. és éľtelmĺ fejlesztés és nevelés megvalósítása

Feladatok:

- megfelelő és elegendő alkalmat teremteni a beszélgetésekÍrez

- a gyeľeket mindig végighďlgatni

- beszédhelyzeteket teľemteni, j étéksziĺlációkat kialakítani, melyben az anyanyelvi
képességek fejlesztése kap hangsúlyt.

Eredmény: Az óvodai élet folyamán a gyerekek saját, egyéni adottságait figyelembe véve,

mindennap találkoznak az aÍLyaÍLyelvi fejtőđést elősegítő szifuációkkal,játékokkal, melyeket a

pedagógusok fudatosan, a heti pedagógiai teľv szeľint szerveznek. Eľtelmi fejlesztés terén

célunk volt: az óvođás gyeľekek egyéni adottságait figyelembe véve, kognitív
képességeiknek, készségeiknek aktív fejlesztése és a kiilönböző gonđolkodasi műveletek
gyakorlrĺsa

Fő tevékenységi foľmáink ennek elősegítésére: a játék, illetve az ővőnők által tudatosan

tervezett, szewezett tevékenységek. Vďamint kihasználjuk a spontan helyzeteket. A
változatos tevékenységeket a gyerekek éľdeklődő kívĺĺncsiságáĺa építjük, itt a gyerekek

tapłszta|atokat szerezhetnek a kĹĺlvilágľól, illetve saját magukról.

Feladataink:- külĺjnbĺĺző szituációkat teľemttink, melyben a gyerekek lehetőséget kapnak az

önálló ismeretszerzésre, alkotó gondolkodásra.

'łb Biilcsőde _ óvoda átmenet

Személyre szabott, differenciált fejlődéssegítés fontosságát hangstĺ|yoző pedagógiai
megkĺizelítés mindkét ďappľogram jellemzője:
. .a gyermek egészséges, harmonikus fejlődéséhez sziikséges feltételek biztosítísával

(kciľnyezeti feltételek, napiľend' stb.),

. a gyeľmek életkoľĺának, egyéni érdeklődésének megfelelő aktív, tevékeny élet

biztosítasávď (kiemelten a jeÉk és a tapaszta|atszerzési lehetőségeket, a sző legtágabb

értelmében vett tanulĺĺsi lehetőségek biztosítása),
r kapcsolatokkal (gyernrek-nevelő, gyeľmek-gyeľmek, sziilő.gyermek, szülő-nevelő,

nevelő-nevelő).
Az óvoda funkció teljes méľtékben illeszkedik a BNGOAP által bölcsődei funkcióként
meghatarozottakkal:

a

a



o óvó-védő
o szociális
. anevelb-személyiségfejlesztő funkciók
. a bĺilcsődei nevelés-gondozas és az óvodai nevelés feladatai teriileteiket tekintve

megegyeznek, eltéľés a gyermekek koľcsopoľtonkénti megoszlĺásában van.
Előadás,- és gyakoľlati bemutatók taľtiása, melyekĺe elvĺłrjuk a partnereket (óvodavezetőket,
óvodapedagógusokat).

qb óvoda - Iskola átmenet

Lényeges a gyeľmekek alapos megišmeľése a részképesség zavarok kisztĺľése, a sajátos
nevelési igény sztikségességének szempontjából is. Ezáltal lehetővé válik a pľevenció és

koľrekció, melynek fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni, az egyĹittmúk<ĺdés a
taľsintézményekkel ezenatéľen nagyon fontos. (Nevelési Tanácsadó, logopédus).
Az eľedményes iskolakezdés érdekében végzett mérés és éľtékelés rendszerének
megismerése,- aZ íľiísmozgás-koordináció, beszédhaĺrghallás, ľelációs szókincs, elemi
számolás, tapaszta|ati következtetés, tapasztďati ĺisszefüggés-me!éľtés készsége, ame|y az
értelmi fejlődés feltétele. A fent felsorolt alapkészségek elsajátítasi folyamatanak
feltérképezéséľe szolgál a DIFER fej lődésvizsgáló rendszer.

f010 tzLLL.b en Sp eciális p ed agó gĺai feladatok voltak:

1. Sajátos nevelésĺ ĺgényíĺ gyeľmekek integľált nevelésének eľedményessége
érdekében a korai fejlesztés terén való nagyobb egyiittmfüödést valósítottunk meg. A
speciális háttérintézményekkel,- továbbképzésben, hospitálás lehetőségével,
esetmegbeszélések kapcsĺĺn (Korai Fejlesztó Kĺizponttal, ill. Fővárosi Gyógypedagógiai
Központtal együttmfüiidési megállapodás keretében) szorosabbá vźůt az egyĹittmfü<ĺdés.

Gyógypedagógiď asszisztens,- és gyógypedagógus (ltazótanár) segítségével az egyéni
fej lesztés megvalósult.

Az EDUCATIO ,,Jĺĺ gyakoľlato' pľogľamjában való ľészvételt folytattuk al(eferencia
Intézmény megp á|y ázás ával.

2. InteľkulturáIĺs nevelés terén migľáns gyeľmekek segítésére a beilleszkedésben,
speciĺĺlis pľogram alkalmazását vezettiik be. E progĺamunkat mutattuk be a Józsefurĺŕosi
Önkorm án y zat szakmai konferen ciáj źn.

Az EDUCATIO ,,Jó gyakoľ|at'' programjában való ľészvétel.
Egüttmíikiidési megźllapodást kötöttiink a R.eformátus Migrációs Központtal, és minden

đolgozónk tovźbbképzésben részesült a projekt kapcsĺĺn'

3. Hátľányos és halmozottan hátľányos helyzetíĺ ryeľmekek esetében kiemelten
figyelttink, ezért_

tanév elején megttĺľtént a hátrrányos és halmozottan hátľĺínyos he|yzetíl tanulók
beazonosítasa. Az egyes évfolyamokon miiktidő osztályokban tanuló HHH-s gyermekek
arźnya megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek (az egyes oszüályokba jríľó HHH.s
tanulók összes tanulóhoz viszonyított arźnyanem haladhatja meg a25%o-ot).

A támogatás felhasználásának szabźlyait és a szakmai egyĺittmiĺködés kereteit meghatároző
egyĹittmfüödési megállapodassal ľendelkeztink.



- Az IPR megvďósítrĺsaľa munkacsopoľtok mfü<idnek.

- A tanítást-tanulrĺst segítő eszközľenđszer ęlemei beépülnek a mindennapi gyakorlatba.

A méréseket a gyermek óvodába lépésekoľ (szeptemberben) elvégeztiik, azon
gyermekeknél, akik év közben keriilnek be az óvodába egy hónapon belül.

Fejlesztési naplóban rögzítetľfü félévente, a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket,

megállapítiĺsokat, javaslatokat,
A HHH. gyermekeknél hiíľomhavonta, a tĺibbi gyermeknél felévente értékelést végeztÍink.
A fejlesztési naplóban rögzítetteket átadtuk a sziilőnek, amikor a gyermek iskolába megy

szfüséges igazolásokkal egyĹitt.

Az alapdokumentumok tarta|mazzák az integrációs és képesség kibontakoztató felkészítéssęl
kapcsolatos tevékenységet.

A fejlesztőpedagógus teljes munkaidőben, a fejlesztési terve a|apjźnvégzi az egyéni differenciált
fejlesztést egyeztetve a logopédussal és a csopoľtos óvodapedagógusokkal. Méľését a HHH
gyermekeknél a Difer-m.ódszemel végzi.

A logopédus kollega heti 2I órában foglďkozott szakértői vélemények alapján a súlyos
beszédhibás gyeľmekekkel.

Együttműkodési mególlapodás kerętében a Józsefuáľosi Nevelési Tanácsadó szakmai irányitása
mellett a súlyos beszédproblémás, de nem beszédfogyatékos gyermekek ellátását a logopédus
kollegank végezte.

Két jó głakorlattal,- ,,Katicaprogrammal'' és a,,Interkulfurális pľogrammal.,, azEDUCATIo,,Jó
gyakorlat'' progľamjában való ľészvételiink megvalósult.

Sikeresen pólyóztunk meg az EDUCATIo ,,Referencia-intézménye'' címet, első körben
előminősítését kĺivetően kiváló minősítést kapfunk.

Részt vettünk a Józsefvátosi Képviselőtestiilet pźlyázatábarl' a TAMoP 3.3.2. ,,Esélyegyenlőségi
programok végrehajtasrĺnak támogatźsď, c.

Megtrlólyáztuk a ľÁuop 3.1.7 ,,Referencia-intézmények országos há|őzatának kialakítása és

felkészítése,, pźůyźzatot, mint előminősített Referencia-intézmény. -.
Együttmű!Ódési. mLglźllapodást kötötľiink az Edu-Coop PedagógiaľIntézettel a 3.2.2.-I|n.

,,TeľĹileti egyiittműktidések, tarsulasok, há|őzati tanulás'' páiyźaatra.
EgyüttmíÍkÓdési mególlapoddst kdtöttiink aJózsefvárosi Módszertani Központtal a 3.l.6.

4. Gyeľmek. és ifjúságvédelmi munka további erősítése.
Kapcsolattartás rogzitése az SZMSZ-ben külĺinös tekintettel a halmozottan hátľányos

gyermekekĺe (HHH).
Gyermek- és ifi úságvéđelmi munkaközösség kapcsolattartasanak rogzitése az

SZMSZ-ben ktilönös tekintettel a halmozottan hátrĺĺnyos gyermekekľe (HHH). A szülőkkel
való szoľosabb egytittműkcidés a családlátogatások keretében valósult meg.

Két esetben vettĺink részt esetmegbeszélésen óvodakötelezettség elmulasztasa miatt.

Részvétel az,,ov i-Zsaľli'' p ľogramb an két alkaiom mal.

f. Ax' ĺntézmény belső működésének elemzése

Az elmult négy évben óvodavezetb irźnyítĺĺsávď olyan testtileti légkör megteremtésére

törekedttink, -óly magáénak érzi a KATICA gorcsoop es óvooA progľamjěú, me|y a

gyermekek szeľetetén, és az egyéruségek elfogadásan alapul.



Az egyĺĺttmiíköđés folyamatźhan egymas segítése, előľemutató szakmai ellenőrzés, értékelés
keľült előtéľbe, részletesen a Minőség IľĺĺnyÍtrísi Progľamunkban tďálható.

A pľogram eredményes megvalósulásának az alapja, paľtrreľeink igényeinek megismerése,
folyamatos nyomon követése, melynek szerves ľésztvevői az óvodapedagógusokon kívtil a
bölcsődei gondozónők, a szah,képzett dajkĺík, és minđen kollegą akik nevelőtĺáľsaink a
mindennapokban.

A KATICA Pľogľarlr lelretővé teszi a sajátos aľculat magas szintcn vďó mcgvalósulósĺĺt,
illetve a módszertani szabads ágot a pedagógusok részére.

A megvalósulás színterei:

- intézményi munkaközösség

- hospitálási rendszeľ

- nevelői éľtekezletek, megbeszélések

- továbbképzések, tanfolyamok

- együttmiĺködés a b<ĺlcsőde és óvoda dolgozói között

Minőségirányítás'.

2001l2008-ban a Minőségfejlesztési Pľogramunk megvalósítiísa során a kĺivetkező feladatunk
azintézményi célok kitiĺzése és megvalósításuk megtervezése volt.

Elvégeztfü a külső és belső paľtĺreľek igény és elégedettség vizsgálat eredményeinek
összesítését, ĺisszevetését, valamint összehasonlítottuk a nyitott önértékęlés eľedményeivel és

a nevelési programmal. Elkészítettiik azigény és problémalistát meghatarozľuk a fejlesztendő
teľiileteket, cćlokat ttĺztĺink ki. Figyelembe vettfü a fontossági és megvalósítási szempontokat
és ennek ďapjan prioľitási sorľendet állítottunk fel. Írrísbeli intézkedési tervęket készítettiink a
prioritási sorrend figyelembe vételévęl kiválasztott célok megvďósítására. Az intézkedési
tervek rogzÍtik az e|vźrt eredméný, a cél eléľéséhez vezeto cselekvési sort, a szĹikséges

erőforrásokat és időtartarnot, felelősöket, az eredménymérési, éľtékelési módját. Az
intézkedési teľveket tryy határoztuk rneg, hogy azok megvalósítĺĺsa soľián a PDCA elv
érvényesüljön. Az egybevetést, a felmérés soriín meghatarozott szempontrenđszeľ a|apjtn
végeztĹik el, melynek létręhozrásakoľ figyelembe vetttik az irźnyitott ĺjnéľtékelésben felmeľült
kérdéseket, problémákat is. Ennek megfelelőěn 4 aspektusból vizsgáltuk az óvođĺĺnk irĺĺnti
igényeket illetve elégedettséget.

2008l2009-ben az IMIP mfüödtetése a módosítasa a|apjźn, vezetői feladatokat ellátók,
pedagógus és egyéb munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjai
ďapjan végzettéľtékelés bevezetése. Minőségbiztosítási mođell folytatĺása.

Részt vettĺink a ,,Teljesítmény motivációs pá|yázaton,,, ahol tiĺmogatásban részestilt
minőségbiaosítlĺsi pro gramunk

200gt2010.ben az intézmény vezetése évente, meghatźrozott szempontok alapjan (OMIP,
IMIP, Pedagóguséľtéketési szabá|yzat) megĺizsgźija az intézmény míĺködésének
paramétereit, a paľtneri elváľĺásoknak való megfelelést a hatékonyság biztosítás éľdekében. Az
évente elvégzendő mérések feladata annak vizsgźiata,hogy azintézméĺy, illetve annak egyes

folyamatai milyen hatékonysággal miĺködnek.

}aĺf'Dafl-ben az IMIP mfüödtetése, módosítĺása akozo|<tatźlsi töľvény módosítása ďapjĺĺn.



Teljes könĺ, intézményi ĺĺnértékelés elvégzése.Kłĺzvetlen paľtneri elégedettségre intézkedési
tervęk megvalósítása, (iskola, bĺilcsőde, sziilő, gyermek) méľés.
Minőségbiztosítĺĺsi 

.modell 
folytatĺása. A minőségiĺányíĹĺs folytatásą team munkájrának

segítése, a pľoj ektek kidolgozasĺínak felülv,usgźlata, konekciója.
Teljes kĺĺriĺ paľtneľi elégeđettség mérés, illetve a vezetői, pedagógus és egyéb munkatársak
éľtékelését végeztĺik el.

Az íntézłrlényben, pedagógus,- gondozónő,- egyéb munkakörben foglalkoztatott dolgozók
teljesítményének éľtékelése a nevelési év végén a meghatarozott szempontok szennt. Az
ĺisszegző éľtékelést a minőségbiztosítĺási munkaközösség vezetőj e végzi eI.

Munkaszelryezés. infoľmácĺóáľamlás..

Intézményünkben működő vezető kĺir belső munkamegosztása a feladatok elosztását jelenti.
IntézményĹinkben dolgozó kollegák különböző többletfeladatokkal _ például innovációs
prograÍImenedzseri feladatokkal = vannak megbizva.

Azintézményen beliili munkamegosztást folyamatosan igazítjuk hozzáaz innováció fejlődési
szükségleteihez, igy nemcsak az egyéni közreműköđés irźnya, módja és mértéke
fogďmazódik meg újrą hanem felfrissíti annak motíwmľendszerét is.

Ezért a négy év folvamĺĺn az alábbi felelősséei kör alakult ki:
Gyerrnek és Ifiúságvédelmi felelős
Munka és balesetvédelmi felelős
Tűzvédelmi felelős
EgészségĹigyi felelős
Kĺinyrltáľ felelős
Programfelelős
Elelmezés vęzętő
Részegység vezetók
Logopédiai csopoľtért felelős
Diffeľenciált fej lesztőcsoport felelő se

Minőségbiztosítási team-vezető (munkaközösség-vezető)
Ko zb eszer zé si bizottság lagi ai
HACCP ľendszer folyamatos miiködtetéséért felelős
Tisztítószerekért felelős
Katasztrófa elhĺáľítĺĺsért felelős

Az intézmény struktúrájából egyenesen következik a team-munka szükségessége.

+ Vezetőí elvárás, hogł a dolgozók is veglenek részt a teamek munkájóban:

A team munkával egy adott problémaľa keressfü a megoldásokat, a szetvezęten beliili
fej lesztések, innovatív tevékenységek bevezetése éľdekében.

Ezek az ďkalmanként szerv eződő teamek a folyamatj avítiíst szo|gá|jźt<.

A vezetés biztosítja a felteteleket a tearn munkĺíhoz (küliin helyiség, munkaidő kedvezmény,
számitő gép haszná|at) .



A vezető megismeri a munkateľvet, és folyamatosan fi.gyelemmel kíséri a team munkát, majd
a nevelőtesttileti éĺekezlet keľetében a team vezetője összegzést, éľtékelést készít, és ezt

ismeľteti a nevelőtestĺilettel.

Az lĺtézményi munka koordinálásĺĺľa éves és haü hálótervet készítiink, amely íľasos
foľmában minden dolgozónlüroz eljut.

A szęrvezés megalapozott, melyet tudatos marketingtevékenység elóz meg. A megbízott
személyek teljes felelősséggel taľtoznak a feladat sikeres elvégzéséért és a sztlkséges dtintésck
meghozataláéľt.

* Intézményijnk betső lammunikációs rendszere a szervezeti struhúrdra épül:

. A nevelői szobában lévő hirdetőtáblán elhelyezett szervezeti struktura mindenki
szźlmźra át|áthatővá teszi a kommunikációs csatornaľendszeľt, amely a kommunikáció
kétirĺĺnyu információáramoltatási kötelezettségét is jelzi.

. Infoľmációs füzetet vezettiink be, amely biztosída a naprakész, gyors és hitel-es

informác ió ĺĺraml ĺĺst.

o Ą hatékony mfüĺidés érdekében kommunikációs táblát készítetttink a pedagógus

szobában és a munkatarsiban is, amely kiegészĹil a dolgozók elérhetőségével (dolgoző,flév,
cím, telefonszĺĺń). Eł íey minden dolgozó źlta| hozzźféľhető helyen lett kirakva, a fontos

telefonszámok mellett.

. . 
Havi étekez|etenbiztosífunk lehetőséget az aktuiílis témĺák megbeszélésére.

3. F'eladatellátás feltételľendszeľe (TÁBĺ,Áza.ľor;

nevelési év

200712008 f00812009 2009t2010 20|0ĺz0ll

Férőhelv AlapÍtó okirat szerint

féľőhelv biilcsőde 60 60 60 72

féľőhelv óvoda r44 144 144 r44

Csonoľt

biilcsődei. a
J

a a
J 6

ĺívodaĺ 6 6 6 6

létszálm biilcsőde 70 70 68 72

létszám óvoda r44 144 t44 '144

Hátľánvos helvzetű 36 t2 f7 37

Halmozottan hátrányos
helvzetű

f 0 9 7

Sajátos nevelésĺ igényű
sveľmek

13 12 3 l1



Logopédiai teľápiát
ĺeénvbevevők

1t 1t a
3 9

Megismeľő funkciĺĎk
feilődésének rendellenessése

2 I 0 2

Gyórytestnevelésben
ľészesiĺltek

1 5 5 6

Képzésben
ľésztvevők

száma

Képzés megnevezéie Képzés helye Képzés
időtartama

2007ĺ2008.
évben

5 fő ĺóvodapedagĺógus/S fő
ondozónő

2fő Veľsenyképesség,
komoetencia. értékelés

Fo gi unk Kezet Egyesület 30 óra

1ľo Korai fei lesztés. autizmus Gyósypedaeóeiai Főiskola |20 őra

lfő FeilesztőBedasógia Ttiskevár S zakd<éoző I skol a t20 őra

1fő Dľrímapedagógia Marczibźnyi Téri Művel ődé si
Ház

120 &a

3fő Tĺársadďmi, szakmai és
szülői elvarások
cisszehángolása a
kisgyeľmekellátásban

XI. ker. Egyesített Bölcsődék
Regionalis Módszertani
Központ

35 óľa

lfo Bölcsődei nevelés-
sondozas kéľdései

SZMI 35 óĺa

1fő Szakmai tanácskozás Szegeđ M.J.V. onk.
Bölcsődéi

10 óra

2008t2009.
évben

5 fő óvodapedagógus/S fő
sondozónő

lfő Agykontrol, stľeszkezelő és

elmefejlesztő tréning
Agykontrol Kulturális
Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

40 őra

2fit Pedagógus elhivatottság a
vá|toző közoktatásban

Fo gj unk Kezet Egyesület 30 óra

1fő Feilesztőpedaeóeia Tüskevĺĺr Sz,akképző Isko la I20 őta

tfő Tűzvédelmi ismeľetek
tanítĺása a kĺizoküatĺísi
intézménvekben

Fővĺárosi Ttĺzoltósági
Paľancsnokság

30 óra

2fő A btĺlcsőde ma, új igények,
úi lehetőségek

XI. ker. Egyesített Bölcsődék
Módszertani Központ

45 őra

3fő A családok műkcidésének SZMI 40 őra



ielleszetessései

2009t2010.
évben

9 fő óvodapedagĺígus/6 fő
gondozónő

1fő Közoktatasi intézménvek
taniigy-igazgatási
ellenőrzése. auditia

Studium Rationalitas
KtizokÍatási Szakértői Kft .

30 óra

ffo Közoktatas vezetők
országos konferenciái a

Äpáczai Nevelési és Altalános
Miivelődési Kĺĺzpont

30 óra

tfő Szakmai és jogi ismeľetek
gyermekvédelmi szakéĺők
sztmára

Foglalkoztatasi és Szociális
Hivatal

7tua

1fő Kĺizegészségugyi,
élelmiszeľhigiéniai,
minőségvédelem

Hexon-Gold Tanácsadó'
Szolgáltató Kft.

5 óra

2fő Mentoľképző ELTE Tanító és ovóképző
Főiskolai Kar

120 tua

1fő Szunnyadó fudásból
tevékenység _ fejlesĺő
pedasósia a gyakorlatban

Belvarosi Pedagógiai
Szolgáltató Központ

5 óra

lfo Mentálhigiénés képzés Záľ/ľiai Gyeľmek és Ifiúsági
Centrum Kft.

30 óra

1fő Gordon alaptréning Magyar Goľdon Iskola
Esvesület

30 óra

1fő Zeneter źlpia lehető s é gei é s

előnyei
Wesley Jáno s Le|készképző
Főiskola

30 óra

tfő Jogvédelmi ismeretek Wesley Jĺĺno s Le|készképző
Főiskola

50 óra

ffó S zo cia|izáci ó s prob l émak
kezelése
gyermekvédelemben

Wesley János Le|készképzó
Főiskola

30 óra

1fő Szociális szakvizsga ELTE TTK 80 óra

2010ĺ20L1.
évben

12 Íő őnołapedagógus/3 fő
'gondozónő

2 fí5 [V. országos
Mozgrásterápiłás S zakmai
naD

Logo-Ped KM Bt. 10 óra

2fő Mentorképzés EITE Tanító és ovóképző
Főiskolai Kaľ

I20 őra

1fő ÁBpp továbbképzés Nemzeti Adó- és Vámhivatď 8 óra

2fo A tevékenységközpontú
p edagó gi ák a|ka|mazźsár a
való felkészítés

Pedagógiai Szakmai és

Szakszolgálat Szolnok
30 óra



ffő IPR alapjai Pedagógiai Szalanai és
Szakszoleálat Szolnok

30 óra

1fő Változasban a
szakszol gálati feladatok,
korai fejlesztés, SNI
intesráció. inklúzió

Euron Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.

6 óra

5&a1tr Egyéni fejlesztési tew az
intesrációs svakoĺlatban

Euron Tanácsadó és
Szolsáltató Kft.

lfő Zeĺei képessé gfej le sztő
iátékok

Alap Pedagógiai Központ 60 óra

ffo Y ál|toző igények, v źůtoző
elvárások a napkĺĺzbeni
kissveľmekellátĺsban

XI. keľ. Egyesített Bölcsődék
Módszeľtani Kĺizpont

45 tua

lfő Taľsadalmi, szakmai, szÍilői
elvarasok a
kisgyermekellátásban

XI. ker. Egyesített Bĺjlcsődék
Módszeľtani Központ

40 óra

Soľszám Név Továbbképzés megnevezése Képzés
időtartalma

Kľedit

I Antal Józsefné Nyugdíjba menő.

2. Botka ZoLtánÍIé . Szociális szakvizsga
. Mindengyerek

konferencia
. Szakmai tanácskozas

f0r0.04.08.
2009.04.07 .

2008. 04. 08.

8op
lop

5p
a
J. Faľkas Lász|őné Nyugdíjba menő.

4. Jenei Gyĺirgyné . Gordon kommunikációs
tréning

. Bölcsőde ma, igények,
elvárások (tanfolyam)

20t0.04.27-
o-0. or.
2009.10. 08

rt. 12.

3op

45p

5. Kelecsényiné S.

Henrieite
(sztilés miatt képzési

ideje kitolódott
20Il.jan.30-ig)

. Biztos kezdet (szakmai t.
I,

o Bölcsődei gondozĺás-
nevelés kérdései
(tanfolyam) -. Szocializáciősproblémak
kezelése a gyermekvéd.
ben(tanfolyam)

2006.03.23.
20c7.1r.05.
12.10.

2010.
11. 11. -11.

19.

6p

35p
3op

6. Kislaki Kĺárolvné . Tarsadalmi, szakmai és

szĺilői elvaĺások
(tanfolyam)

o A csďádok mfüödésének

2008. 10. 06.-

10. 10.

2049.
t0.2r-rr.19.

35p

4op



jellegzetességei
(tanfolyam)

7. Lalrntosné D.

Mónilra (sziilés miatt

Irepzési ideje

kitolódott első gl,
utón: 2009. 12. 3].

mósodikgł. utdn:

20r2. 06. 12.)

o Szocializációsproblémdk
Irez elé s e a gl erme Iĺv é d.

ben(tanfolyam)
. Csaldd-b1lcsőde

partners égünk igazi arca
(anfolyam)

2010. IIfélév
20r 1.

03. 17.04. 15.

3op

45p

8. oberfľankné G. Júlia . Szakmai tanácskozas
o Tarsađalmi, szakmai és

szülői elvaľások
(tanfolyam)

o A csďádok múködésének
jellegzetességei
(tanfolvam)

2008.04.08.
2008. 10.06.-
10. 10.

f009.10.f|-
11.19.

5p

35p
4op

9. Piber Róbertné o Zeneterápia lehetőségei a
s z e mé ly i s é gfej l e s zt é s b en

Tery sz emélyis é gfej le s ztőa

2010. 04. 09-

04. 24.

20ll' IIfelév

3op

IO, Pintér Lajosné o Csaldd-bolcsőde
p artner s é günk i gazi ar ca
(tanfolyam)

o Tervszemélyiséýjlesztő
tréning

201I. 03.r7.-
04. 14.

20I2' II'félév

45p

I I. Sebenné H' Mdria o Tórsadalmi, szalcľnai és

sztjlői elvárások
összehangolósa...
(tanfolyam)

. szahnai műhelvterv

2011.04. 07.-

05. 0s.

20I2. I.félév

35p

12. Szabóné o. Csilla Szakmai tanácskozas
Bölcsőde ma, igények,
elvĺírás ok (tanfolyam)

Jogvédelmi ismeretek
(tanfolyam)

2008. 04. 08.

2009. 10.08-
11.12.
2010. II.

félév

5p

45p
5op

13. Szentirmainé Sz.

Tímea

kepzési ideje szülés

miatt kitolódott:

20t0.07.24. '

. Csecsemő-és
kis gler melcrlevelő s zak

o Terv személyiségfejlesztő
tré,ning

2001. 06.

201l. II.féIév

20Ij. I. félév

14. 'Zrubecz Melinda . Tiársadalmi, szakmai és

szĹilői elvarasok
(tanfolyam)

. Minđengyeľek
konfęrencia

2008. 10. 06.-

10. 10.

2009.04.07.
i009.10.f|-

35p

lop



. A csďádok miĺkiidésének
jellegzetességei
(tanfolvam)

11.19. 4op

nevelésĺ év pedngĺógus gondozĺónő pcdagógiai
munkát
seeítő

cryób Osszcscn

ífő) (fő) (f.ő) (f.ő) (fő) (álláshelv)

f007t2008 l5 t4 9,5 13 51.5 51.5

2008t2009 15 I4 9.5 13 51"5 51.5

2009t2010 15 I4 9.5 13 51.5 51,5

2010t2011 15 T4 9.s 13 51,5 5 t,5

Nevelési év Páilyázatkiíről Pá.Iyńzat
metrnevezése

Igényelt
támogatás

Eľedmény

2008. 11

18.

Fővaľosi
Közoktatásfejlesztési
Kĺizalapítvány

ovodák
eszkozpá|yázata

500.000.-Ft. 200.000.-Ft.

2008. 11

13.
Gondolkodj
Egészségesen
Alapítvánv

Egészséges
életvezetés pá|yźzat

65.000.-Ft. 65.000.-Ft.

2008. 10.

20.
Fővĺĺľosi Közoktatlĺs
fejlesztési
Koza|apítvźny

Esztétikai-
művészeti
tudatosság
fejlesztése,
kulttľális
programok

150.000.-Ft. 135.000.-Ft.

2008. 05. Nemzeti Civil
Alapprogľam ESZA
KHT.

Egészséges
életmódra nevelő
program a Katica
bĺĺlcsődében

500.000.-Ft. 200.000.-Ft.

2008.05. Generali Biztosíto
ZRT.

Baleset megelőzés a
Katica bölcsődében

100.000.-Ft. 100.000.-Ft.

2008.09. Józsefuiírosi
onkoľmánvzat

Mozgásfejlesztés a
Katica bĺilcsődében

200.000.-Ft. 50.000.-Ft.

2008. 09. Józsefuiĺľosi
onkormĺínyzat

Hagyományunk
ápolasa, kiľĺíndulĺás
a Szentendľei
Skanzenbe

50.000.-Ft. 50.000.-Ft.



2009.05 FERPLÉ ľnÉo
a.r.ą.pÍľvÁNy

Fejlesztő játékok 100.000.-Ft. folvamatban

2009. 05 oküatási
Kulttlľális
Minisztérium

Minőségbiztosítás,
méľés, értékelés,
ellenőľzés
trĺmogatasa
(I7l2łJĺJ9.(IV.2.)oM
rendelet éľtelmében

2 mill. 500.000.-Ft.

2009. 05 FERPLE TRED
ALAPÍTVÁNY

Fejlesztő játékok 100.000.-Ft. 100.000.-fr.

2009.05 Oktatasi
Kultuľális
Minisztéľium

Minőségbiztosítás,
mérés, értékelés,
ellenőrzés
tĺímogatasa
(r712009.(rv.2.)oM
rendelet értelmében

2 mill.-ig 525.000.-ft.

2009.06. Józsefuárosi
Önkoľmiínvzat

Erdei táborozáshoz
progľamfejlesztési
tĺĺmogatás

100.000.-ft. 100.000.-fr

2009.08. Oktatasi
Minisztérium

Szakmai . és

informatikai
támogatás

997.000.-ft. 997.000.-ft.

2009.09.30 Józsefuaľosi
onkoľmányzat

Eľdei táborozäshoz
programfejlesztési
tiĺmosatás

204.700.-ft. folyamatban

2009.r0.02 Fővárosi
Kĺi zoktatásfej l esztési
Kĺizďapítvany

Esztétikai-
miĺvészeti
tudatosság
fejlesztése,
kultuľális
orosramok

214.000.-ft. 2r4.000.-ft.

2010.06.30. NCA Eszkĺjzbővítés a
Katica btilcsődében

200000 200000

2010.10.r2. ÁNľsz Rajz páIyźz;at

..Esészségvédelem''
50000 s0000

2011.0r.f5. ovodai Nevelés Csoportszobába
sa|éria

250000 folyamatban

20rr.0f.1r Educatio Jó gyakorlat

,,Katica pľogram''
0 nyert

20tr.02.1r. Educatio Jó gyakoľlat

''Migráns program''
0 nyeľt

201r.02.14. Gondolkodj
Egészségesen
Alapítvanv

Rajz pá|yźnat

,,Gondolkodj
^ -! --- ! - -^ ^-))ęlłęszsv}.EĎ('rr

78 db
ajandékcsomag

78 db
ajandékcsomag



2011.03.16. Educatio Referęncia-
lnténnéĺv

0 nyert

2011.03. Molnar Ferenc
Altďanos Iskola

Rajz pźůyźvat

,,óvodából
iskolábď'

ľaj készlet rajzkészlď

2011.04.29. Józsefuríľosi
onkoľmanvzat

Nyĺĺri tóboľ

..progľamĺď'
86400 folyamatban

2011.05.13. Józsefuárosi
onkormĺínyzat

Civil szervezetek

,,Zeĺei fejlesztés a
bölcsődében''

100000 folyamatban

2011.05.13. Józsefuaľosi
onkormĺĺnvzat

Civil szervezetek

,,népi
kismesterségek''

95000 folyamatban

f0r1.06.20. okotaľs Alapítvany Azév fája utalvĺĺny folyamatban

f0t1.07.15. TÁMoP 3.|.7-|t-| Referencia
intézmények
felkészítése

3 mill. folvamatban

Elĺsmerés, kitüntetés
megnevezése

eve Elismeľésben,
kĺtĺintetésben ľészesiilt
személy, szervezet

Adomán;ozĺí

Polgármesteri Dicséret 2008 Kislaki Karolyné Józsefuaros
KépviselőĹtestület

Polgármesteri Dicséret 2009 Pintér Lajosné
,',

Józsefuĺĺľos
Képviselői-testiilet

Polgármesteri Dicséret 2010 Bencze Istvĺĺn Józsefváros
KépviselőĹtestiilet

Kiemelkedő Bölcsődei
Munkáéľt

20t0 Botka Zo|támé Józsefuaros
Képviselői-testület

Po lgĺíľmesteľi D icséret 20rl Farkas Lász|őné Józsefuaros
Képviselői.testület

Kiemelkedő Bölcsődei
Munkáéľt

20tl AntalJózsefné Józsefuaľos
KépviselőĹtestiilet

Polgĺáľmesteri Dicséret 201r Maruszki Karolyné Józsefuaros
Képviseffi-testtilet

Józsefu aľosi Gyermekekért 20rl Serfőző Jánosné Józsefuĺĺros
KépviselőĹtesttilet .



Megnevezés 2007t2008
év

2008n009
év

20091f0r0
év

201012011
év

Bevétel łisszege 180133e Ft 170910e Ft l7842leFt 6871 le Ft

saiát bevétel 6059e Ft 9359e Ft 7070eFt 5365e Ft

ebből áúvett
oénzeszköz

f35 235 0 526eFt

támogatás.
éľtékű bevéte|

173839e Ft 161316e Ft 17135le Ft 628f0eFt

Íinanszírozás

Megnevezés 200712008
év

2008t2009
év

f009t2010
év

2010ĺ201|
év

Kiadás osszege 168190e Ft 163545e Ft 178l34eFt 81376e Ft

személyi
iuttatás

101693e Ft 977lleFt I0t442eFt 480f4eFr

ebből munkáltatói
iáľulék

31457eFt 28335e Ft 25082eFt ItTf9eFt

doloei kiadás 34905e Ft 33864e Ft 48868e Ft 2l623eFt

ellátottak
iuttatása

0 0 0 0

felhalmozási
kiadások

f35eFt 2635eFt 2142eFt 0

lntéz-
mény

FogIalkozási helyĺség Test-
nevelés

Kony ha Egyéb
kiszolsáló

típusa csopoľtszoba szak-
terem

ossz Ossz főző tál'a-
ló

helyiségek

Biilcsőde 6 4 t0 f9 0 I 18

óvoda 6 7 I3 3l I I T6

Értékelés (intézményv ezetés
véleménve alanián)

naryon Jo Jo megfelelő nem
mesfelelő

Epület iíllapota x

Mellékhelyiséeek ĺĺllapota x

Bűtorzaź



csoDortszobfüban x

kiszolsáló helvisésekben x

irodákban x

Szertĺírak felszereltsése x

Tęstnęvęlés fęltétęlęl x

Játszóudvaľ. soortuđvar x

Infĺashľturĺĺli s ellátottsás x

SzámítóséDes ellátottsás x

200712008 á:v 200812009 év 200912010 év 201-0120Í1év

Felúiítás

éptilet szemünk
fénye
pľogram'
világítás
felújításą
bölcsőđe és

óvoda
foglalkoztatói
és kiszolgaló
helyiségei
lettek kifestve,

teraszok
szigetelése

homlokzat
szigetelés,

nyílászaľók
cseréje,

lapos
tetőszigetelés

EPKAR
gaľanciális
javításai

egyéb
(eszközök)

bölcsődei
gyermekmosdók
burkolása,

óvodai folyosó
brľkolása,

bölcsődei
foglalkoztatók
szekrényeinek
cseréie

óvodai
foglalkoztatók
szeĘényeinek
cseľéje

bölcsődei
radiátorok

burkolatrínak
cseľéje

Kaľbantartás

épiilet 2890e Ft 2906eFt 8104ę Ft l68e Ft

egyéb
(eszkcĺz<ik)

konyhĺík
tisztasági
festése

nasztő ľendszer
koľszerŕĺsítése

ľadiátor
szelepek cseľéje

bölcsődei
konyha
burkolatának
cseréje, ipari
robotgép
cseréje,

tfuyét és pohĺáľ

cseoestető kocsi
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12. Doleozói Esélyeeyęnlőséei Teľv 2006.09.06.

Gazdálkodási szabályzatok

l. S zámviteli Politika Szabźův zata 2010.01.01,

2. Ügyrenđ 2010.01.01.

J. PénzkezelésĺSzabźůvzat 2010.04.01.

4. Eszközök és Forľasok Éĺtekelesi Szabéiyzata 2010.01.01.

5. B első Ellenőrzési Szabéiv zat 2010.01.01.

6. Folyamatba épitett, Előzetes és Utólagos Yezetői
Ellenőľzés GAUVE)

2010.01.01.

7. Szabálvtďansások kezelése 2010.01.01.

8. Infoľmatikai S zabáiy zat 2010.01.01.

9. VezetékesésmobiltelefonhasznźlatiSzabá|yzat 2010.04.01.

10. Adatkezelési és Adafuédelmi Szabźlyzat 2010.01.01.

11 Közbeszerzési és Besze r zési Szabá|yzat 2010.0s.01.

1,2. Iratkezelés i Szab źly zat 2010.05.01.

13. Esyiittmĺiködési Meeállapodás Szabá|yzata 2010.01.01.

t4. Felesleges vagyontrírgyak hasznosítĺĺsa,
selei tezésének S zab á|y zata

2010.01.01.

15. Le|Iétozásí és Leltaľkezelé si S zabźt|y zat 2010.0s.01.

I

I

t

l



4. Intézmény kapcsolatľendszeľe

Társintézmény f,.oľma: Időpont: Felelős:

oktatĺási Bizottság infoľmáció áramo ltatas,

szakmď döntések előkészítése
Folyamatos intézményvezető

Józsefuaľosi Iskolak iskolába menő gyermekek

látogatĺísa

közös spoľt és egyéb

progľamok

beiskolĺĺzás

április

május

februĺĺľ

óvodavezető-
helyettes

óvodapedagógusok
intézményvezető

Humánszolgáltatási
Ügyosztály

napľakész információáramlás,

taniigy-igazgatási feladatok

folvamatos óvodavezető
adminisztrátor

oktatási és Kulturális
Iroda

naprakész információiĺramlás,

tanügy-igazgatási feladatok

folyamatos óvodavezető
adminisztrátor

Szociális Iľoda Napľakész információaramlas

a bölcsődeĹigazgatźsi
feladtok

folvamatos óvodavezető
bolcsődevezető

Gvermekvédelmi Iľoda napľakész információaľamlás,

tarägy -igazgatas i feladatok

folyamatos óvodavezető

Kézenfogva Alapítvany Éľtęlmi fo gyatékos gyeľmekek

segítése éľdekében

folyamatos óvodavezetĺĺ-
helyettes

Józsefuaľosi
Módszertani Központ

Sajátos nevelési igénytĺ

gyermekek speciálís

fejlesztése

eseti óvodavezető

Vízipók Alapítvány fogyatékos gyermekek

mozgasfej lesztése érdekében

folvamatos óvodavezető
és helyettesek

JOGE folyamatos jelentések, dologi

és b ér gazdźt|ko dás i feladatok

folyamatos óvodavezető
adminisztľátor

Pedagógiai Szolgáltató szakmai taĺlácsadás

szakiľodalom kölcsönzés

továbbképzések szervezése

folvamatos munkaközösség
vezeto

Józsefuarosi Nevelési
Tanácsadó

problémás es

beszédfogyatékos gyeľmekek

ügyében, iskolaéľettségi

vizsgálatok

folvamatos iĺtézmény-łezető
fejlesztőpedagógus,

logopédus

Beszédvizsgáló
oľszágos Szakéľtői

Bizottság

szakmai pľogramunk

feliigyelete, Pľoblémas
gyermekek mérése

szeptember -

októbeľ

óvodavezető

logopédus

Gyeľmekjó|étisza|gáIat Rĺíszoruló családok és

gyeľmekek esetében

folyamatos Gyermek- és

ifiúságvédelmi



felelős

Józsefuarosi Védőnői
szo1gálat

együtbníĺködési megállapodas

ďapjan

folvamatos óvodavezető

Fővaľosi Beszédjavító

Intézet
integrált nevelésiĺnk szakmai

képzése, mentorállasa

folyamatos lĺtézméĺyvezető

ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai
Tanźrképzó Főiskolai
Kaľ

integrált nevelésĺink szakmai

képzése

ťolyamatos ntézményvezeto

Gyámtigyi osztźůy,
Családsegítő

veszélyeztetett és hátranyos

helyzetú gyermekek iigyében

folvamatos Gyermek- és

ifiúságvédelmi
felelős

Egyesített Bölcsődék
Vezetoje

szakmai kéľdésekben

ľendszeľes konzultáció

folvamatos b<jlcsődęvezető

ELTE TaÍIító- €s
óvóképző Főiskolai
Kaľ

főiskolai képzést és

sza|ł,ĺizsgź,Í- adó képzés terén

koordinĺĺlás

folyamatos intézményvezető
óvodapeđagógusok

Humĺán Szakközép képzés teľén folyamatos

konzultációk

folyamatos bĺĺlcsődevezető

Sodexo diabéteszes és más

gyermekélelmezési teľĹilet

miatti konzultáció

folvamatos HACCP. minősítő
Intézményvezető
élelmezésvezető

Tanulasi Képességeket

Vizsgáló Bizottság

Magatartás és egyéb éľtelmi

képességekben lemaradt

gyermekeknél

folyamatos gyógypedagógus.

fejlesztőpedagógus

Magyar
Táplálékalleľgia
munkaközĺisség
Egyesülete

egyesületi ĺisszekötőként folyamatos é|elmezésvezeto

HASMM! Ovodai
Táplálkozasi Pľogľam

országos Élehezési és

Táplálkozástudomanyi
Intézet

összekötő folyamatos é|e|mezésvezetó

oro FóRUM
Alapítvĺány

kapcsolattartó folyamatos kömyezetpedagógus
--

ELTE
Gyógypeđagógiai
Tanźtrképző Főiskola

Főiskolai képzést koordináló Folyamatos logopédus



Reformáfus MigrácÍós
Központ

Migrłánsdolgozők képzése és

gyermekek integľálasa

Tanulmanyutak

időszakos óvodavezető

Alapítvány Dajkaképzés és vizsgáztatas időszakos óvodavezető

országos Erdészeti
Egyestilet

kapcsolattartó folvamatos kĺirnyezetpedagógus

Bölcsődénk közös szakmai és gyermek

rendezvények,

folyamatos bölcsődei és óvodai

vezető-helyettesek

Michelline Szponzorá1ás,

Baba-Mama Klub
folvamatos bölcsődevezető

Józsefuaľosi
Módszertani Központ

Egytittrnűködési megállapodas

aľÁvĺop 3.1.6..

Utazőtarńlri ellátas

folyamatos óvodavezető

Edu-Coop Pedagógiai
Intézet

TAMOP 3.z.f-rvr.
egyiittmfü ödési me gállapodás

időszakos óvodavezető

Svédoľszág, Boden
Rörvikens Förskola The
Pre Scgool

Comenius Program keretében

e gyĹittműködési me gállapodás
időszakos óvodavezető

L
ł

I

5. osszegzés

Az óvodavezetó irźnyításáva| olyan testÍileti légkör megteľemtése a célunk, mely magáénak

érzi aKATICA óvooa pľogramját, a gyermekek szeľetetén, és az egyéniségek elfogadásán

alapul.

Az együttmiikĺjdés folyamatában egymas segítése, előremutató szakmai ellenőľzés' értékelés

kerül előtérbe, részletesen a Minőség lranyítási Pľogramunkban találhatóan, melynek

aktva|izá|ását,korszeľűsítéséttewęzziikebbęnanęvelésiévben.

A pľogram eredményes megvalósulásĺának az a|apja, partnereink igényeinek megismerése,

folyarnatos nyomon kĺivetése, melynek szerves ľésztvevői a gondozónők és

óvodapedagógusokon kívtil a sza|rképzettdajkfü, akik nevelőtaľsaink a mindeĺrnapokban.

A KATICA Progr-ám lehetővé teszi a sajátos arculat magas szinten való megvalósulását,

illetve a módszeľtani szabads ágot a pedagógusok részére.

Az elkövetkezendő időszakban mind a tewezés, mind a gyakorlati munka teľĺ.iletén célunkká

ttiztĺik ki a bemutató fogtalkozísok videóra tiiľténő rögzítése után a munkaközĺlsség elemzi,
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megvitatja, és éľtékeli a látottakat, és levonja a következtetéseket, melyek inínyt mutatnak az

elkövetkezendő iđőszakra. A munkakĺiztisségi foglalkozrásokon az elméleti beszámolók

biĺosítjfü az akív, pezsgő szellemiséget, és az épitő vitźŃ, az előadónak pedig elmélyĹilt'

alapos kutatómunkźraad'lehetőséget .iey ukorszeľiĺ ismeľetek cseréje folyamatossá válik.

A továbbiakban is támogatjuk és segítjfü a kollegfüat mind elméleti, mind gyakorlati

munkájukban. Fontosnak tartjuk, hogy a gondozónők és az óvónők megismerjék egymás

munkáját, és megfigyeljék a gyeľmekcsoport fejlőđését.

A nevelői éľtekezleteken fogalmazódnak meg azok az irźnye|vek, melyek meghatźtrozzák a

következő időszak peđagógiai munkáját. A 20IIl212 nevelési évben tervezziik a Referencia

Intézményi feladatok.megvďósítását, mint az etIhęz kapcsolódó továbbképzéseket, szakmai

anyagok szerkesztését.

Fontosnak taľtjuk az intézményiink honlapjanak korszeľĹĺsítését, ennek megvalósulasát

tewezzäk.

Tewęzzi1k a 20|2 évi CQMENIUS pályazati programban való részvételt, csatlakozva más

unió s oľszágok hasonló intézmény eihez.

f0 I 1 -20 I2. évi szakmai tervet az év esmunkaterv tarta|mazza.

ÉleĺÜrur rÉpErgrľ,|

f""ď\
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Az ID Ö SzÁ.Ko S B ESZíM)LÓ ĺ'łłĺ 7o glalt akkal e głet érteh és azt elfo gadom !

Budapest, 201 1. 08.30.

nev e lőte stül et képv is előj e
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nÉszľvev őrc, zs r.Ő oolcozó

1. Kakuja Klĺĺra óvodavezető,- kĺĺsz<inlĺĺtte a kollegĺákat, a kitüntetetteket (Serfĺ5ző Jánosnét és
Maruszki Káľotynét), valamint a jubileumi jutalomban részesült Hegyesi Évát és salga
Péteľnét.
Köszöntötte, Deák Rózsát, ferjhez menése alkalmából, és gratulált Varga Edinánk és Szuromi
Viktóriának eljęyzésük alkalmából.
Ktiszöntöttę és bemutatta az új kollegát.
Ismeľtette a nevelőtestiileti értekezlet menetét.
Köszönetet mondott a kollegák korrekt munkájáért. Kiemelte a Dajká'k nyári nag1rtakarítási
munkáját. 

:. Felkérte Kőszeginé G. Mária óvodapedagógust ajegyzőkönyv vezetésére.

{

Kakuja Klĺĺra óvodavezető, - bemutatta Z||ahiné Marikát a református hitközség hitoktatoját,
ki bemutatkozott.

Kakuja Klára óvodav ezetł5, -ismertette az értékelés,a 'munkaterv , és azidőszakos beszámoló
megismertetésének folyamaÍát, hogy minden érdekelt megkapta email.ben, illetve íľásos
formában az aĺyagot. Avźůtoztatások figyelembevételével megtöľténtek a kiegészítések.

Feltette a kérdést, hogy a testületnek van-e kérdése; vagy kiegészítése a2010/20I1. nevelési
év értékeléséhez.

Mivel nem mertilt fel kiegészítés, így kézfenntaľtással je|zett szavaztsta bocsátotta a
2olo/20|1. nevelési év értékđésének efógadźlsźú. ]

25 ťovel egyöntetiĺ szavazással elfogadta a testĺilet a20|0l2O1l. nevelési év értékelését.

Feltette a kérdést, bogy u testületnek van-e kérdés e, vagy kiegészítése a2li-|/20|f. nevelésí
év MUNKATERVEHEZ.
Munkatęrv kiegészíté'se:
- ,,MADARÁSZ-ovi'] előadássorozat (Pilisi Termé szetbarátEgyesület) paľtner kapcsolat.

Kiegészítéssel, kézfenntaľtással je|zett szavazÁsra bocsátotta a 20It/20I2. nevelési év
ffieľogadását.

'i

25 fővel egyöntetÍĺ szavazássa| elfogadta a testtilet a f0l|ĺf012. nęvelési év
MUNKATERVET.

6' F.eltette a kéľdést, hogyg testületnek van-e kéľdése,vagy kiegészítése a2OII12012. nevelési
ev moszaros gBśżÁMoró.
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Mivel nem. meriilt fel kiegészítés, :így 'kézfeĺntartással jelzett szavazźsra bocsátotüa a

zou'noĺz. nevęlési ev nŐs-zaros BÉsZÁMoLi elfogadásáĹ
'

'ta a testiiĺet a 20t1t20|'2. nevelési év IDosZAKoS25 ffivę| eryöntetíĺ szavazássa| elfogad
BESZAMOLOT.

7. Kakują Klára óvodavezető,- ismertette az aktuális fęladatokaÍ
töľvényi változások -

- SNI fogalmi meghatźrozása,
Koľrnĺányhivatalok feladatai

- Munkatörvénykönyvevźitozásai
- GYES, GYED utáni munkába állás bejelentése.

' . Pźivźzatok_
ľ'Ávĺo-P 3.I.7 . tovźhbképzések
TÁMOP 3.1.6. paľtrreri kapcsolat JEGYEMKAI

- TÁMOP 3.2.f . p?rfieľi kapcsolat EDoco
Svédországi ř{eadmasteľ and Teacheľs of the Rörvikens Förskola
. ]elpolgarmester Asszony tájékoztatója az intézményvezetők felé,- önkéntes munkiíra

jelentkezésre való felkérést lehet igénybe venni 2011. október. 13.l6.

8. Intéznényv ezetőiKollégium megalakulás a,vezetőjlę:.Csabainé LampeľtÁgnes óvodavezetö.'
9. Teruezett időpontok:

- ELTE képzés, szeptember 6:tól.
- Dajka,i,"gá,,1łtašszeptember.7.

Józsefuáľosi napok november f2-23.

10. Kakuja Klĺáĺa óvodavezetö; van-e kérdése valakinek?
1Ĺ. Egy ,"tilotol jött értesülés szerint vidéki szegény 'óvodákat lehetne támogatni a már nem

hasnźůtleseléjtezett eszközökkel, játékokkal. Szewezainkruha és egyéb esz,közök gyűjtését.

a ĺ|qwezet6 - eotelérteÍÍ a kez'deménvezéssel. tt a szülői12' Kakuja Klrára óvođavezető,- egyetértett akez,deményezéssel, de kéľte, hogy mielől

értekězleteken szóba kertil a kezdeményezés, konkľét óvodát nevezzenek meg akinek

kívĺán4ak gyujteni.

13. Kakuja Klára óvodavezető,- jő munkát kívánt mindenkinek a20|1lf0|2. nevelési évre.

IHTÁŔozAT

A l(atica Napközi otthonos óvoda nęvęlőtestĺilgte és dolgozói köre (25 fő) egyöntetÍĺ szavazässa|

e|foeadta a2ol0/20lr. nevelési ev ÉnrÉxľlÉSÉT, valamňt a20ĺlĺ20tz. neveĺési év DoSzAKos
BESŹÁMolólÁľ, valamint MUNKATERVÉT, és IMIP program értékelését.

ą
Budapest, 201 1. augusztus. 30.
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23. szakál Krisztina 52fl i4stl üľ. r1T.|NÁ \ĺI.rc-*;ĺ' X\ť "q^ 
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24. Szuromi Viktóľía SZuł.ppę| VlŁłlop.łl 5Ĺ!\st..uť V({lsN l
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Sziilői Közösség képviselőinek éľtékeLése az Időszakos Intézményi
Beszámolóľól

A Katica Bölcsőđe és Napközi otthonos ovoda ntéz'ményi beszĺímolója kapcsán, mint
sziilőkkel megismeľtették az lntézmény működésének folyamatát, céljait, feladatait, a
mĺĺködtetés módját és módszereit. A Sziilői Közĺisség képviselőinek megbeszélésén az eltelt
négy nevelési év feladatait ismeľtette az ővođavezető, előtte elektronikus úton eljuttatta az
óvodaszék tagi ai szőłĺĺát a az idő szakos b eszámo l ót.

A szülők képviseletében, a beszĺĺmolóban megfogalmazott á|talőnos és a speciiá'l'is ľendszer
fejezeteinek céljaival egyetértiink, azokattĺĺmogatjuk.

Évente kérdőíves módszerrel tisszegyiĺjtik az ővőnők az óvodás gyermekek szĹileinek
tapaszta|atait és véleményét az intézmény miĺködéséľől. Az óvoda lehetőségeik fiiggvényében
beépítették ezeket műkĺjdésĹikbe. Az anyás beszoktatĺĺs arźnya eme1kedett, a
családlátogatások a kĺizvetlenebb ismeľkedést biztosítottak az ővodai élet indulĺĺsának
megk<innyítésére.

Két évente a sziilők és a gyermekek körében elégedettség, elégedetlenség, igéĺy felméľést
végez a minőségiranyítási csopoľt az óvőnőksegítségével. Ŕĺte'il. tőliink, šźĺii-or. véleményét
az ővoda mfüödésérő|. Az adatok elemzése utĺín intézkedések születtek a váůtoztatásra,
fejlesztésekre. Az óvoda igyekezett kielégíteni a gyeľmekeink, és nekiink, mint szĹil'ői
igényeket a lehetőségęikhez mérten, a fejleútésekbe ńinket sztilőket, az ővodadolgozóit és
az ővoda egyéb paľürereit is aktívan bevonták.

Az óvodaés a csoportok szebbé tételében, megújításában a szĹilők nemcsak tĺámogatásukkal,
hanem munkájul'kal is részt vettek.

Az ővoda-család kapcsolatiłnak erősítése érdekében nyílt napokat, közös programokat,
kirĺírrdulasokat szerveztek. Munkadélutánokat tartottak a csoportokban, melyekbe mĹsziilők is
aktívan bekapcsolódtunk, ezáltal betekintést kaptunk az ővodai életbe. Mi sztilők is jobban
megismerhettfü egymást, formálódtak a közĺĺsségek. A csaláđlátogatĺĺsok, fogadóórrĺk- száma
nőtt.
Az udvari játékok biztonságĺínak növelése, a változatos udvari étet feltételeinek
megteremtése, a gyermekek köľében a szocia|izációs nevelés, a pihenés megszerettetése cél
vo|taz eltelt négy évben. A kitűzött célok megvalósulĺísát tapasztaltuk meg

A szülők hozzźĄźru|asukat adtĺík a gyermekek képességeinek méréssel tĺjrténő
készségvizsgáIatźhoz 4 éves koľtól, s az eredményekről fogadó órĺĺkon egyéni beszélgetések
foľmájában tájékoztatást kaptunk. Az óvónők ęnnek Íigyélembe vételévď készítették el az
egyénľe szóló fejleszési terveket gyermekeinkről.

ovodĺĺnkban az ővónők munkáját a gyermekek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő segítette.

A sztilők elégedettek a speciális csoportokban történő nevelőmunkávď.

Az egészséges életmód ďakítĺĺsa fontos nevelési teriilet. A szülők figyelemmel kíséľheťték az
óvoda hirdetőtáblájźn a heti étrendeto és annak megfelelően kiěgészíthették gyermelcfü
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éhenđjét. Paľĺrerek abban a sziilők vďamennyi csoportban, hogy a gyeľmekek naponta minél
több zötdséget, gyiimölcsöt fogyasszanak.

A konryezętismereti, környezetvédő progľamokban a sztilők és a gyeĺľrekek aktívan vettek
részt -pl.: papírgyíijtés, aludoboz ffités; szárazelem gy.iijtés, közös kiĺĺíndulások. Nagyon
kedvelt a gyemeket körében az erdei óvodą ďrová évszakonként viszik az ővőnők az
óvodásokat

A tajékoztató.hiľdető üĺblfüon ľendszeresen információ'hoz jutnak a sziilők az oket érintő
kérdésekĺő1.

Az eľeđményekľől és a fejlesztésekľől, valamint a minőségirányítasi tevékenységľől nevelési
évenként pontos beszrímolĺást kapfunk, a sziilői közösség megbeszélésein és a szi|ői
éftekezleteken, ezta folyamatot jól tĹilĺĺtizi a négy évre visszatekintő beszámoló is.

A SzĹilői Közösség vez:etői véleményezik az óvoda legfontosabb dokumentumait,
figyelemmel kísérik a mfüödtetést, együttrnfüĺidnek a célok megvalósításában.
Azlntézrnény Időszakos Beszamolóban megfogďmazottakkal egyetéľttink, azt etťogadjuk.

A Sziilői Kĺizösség vezetőinek nevében:

Budapest, 2011.09.16.

ilr,-,j.^\'2'
szülői szerzet képviselőj e

M,ł,^kL.,.
nevelőtesttilet képviselőj e
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BEvEZETÉs

1. ovooÁľrĺołľĺ,r:
Azlntézmény neve: Napľaforgó Napközi Otthonos ivoda
Azinténmény székhelye: 1084 Budapest, Tolnaĺ Lajos u. 7-9.

Az ĺntézmény telepheýe:

játszóudvaľ: 1084 Budapest, Víg u. 10.

oM azonosítĺíja: 034388

Azintézmény alapffia: Budapest, VIII. ker. Tanács VB. 1986.

Äzíntézmény fenntaľtója: Budapest Főváľos VIII. ker. Józsefurĺrosi onkormrínyzat
1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

Az intézmény gaziláiko đásĺ j o gkiĺ ľe : részben ĺinállóan gazdálkodó

Alapító okiľat módosított száma: |99120|0. (VI. 02.)

Az lntézmény típusa: óvoda

csopoľtjainak számaz 4 csoport

felvehető maxÍmális ryeľmeklétszám: 100 fő

2. ľrszÁľror'Ásr ruŐszłr: 2007 _2011'.

^200712008. 
nevelésĺ évben Barta Judiĺ vo|t azlntezmény vezetője.

Eľedményes palyázat után, 2008. augusztus l-től vagyok a 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca
7-9. sz.Naprďoľgó Napközi otthonos óvođa vezstője.

tsudapest ľ'őváľos VIII. keľület Jĺózsefváľosi Onkormányzat Képviselő.tesÚĺĺlete
29012008. ľ. 15.) számú határozatáyal a 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. |9. sz. Napközi
otthonos ovodát 2008. július 15. napjávď jogutóđdal megsziintette. A jogutód ntézmény
1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9. sz. Napközi otthonos ovoda lett.

Az osszevont intézmény l50 gyermekferőhelyes. Indítható gyermekcsoportjainak szátma
6 volt, azonban a2008l2009-es nevelési évben 5 csoporttal miiktidĺĺtt.

Tagóvodránk fokozatosan megsziintetésľe keľiilt. A 200gt2010. nevelésĺ évben
gyerĺneklétszĺámunk csökkenése a|apjźn ilz indítható .ryeľmekcsopoľtjaĺnk száma
4-ľe módosult. Így a Tolnđ Lajos u. 19. sz. tagóvodlínkban nem műkĺidött gyermekcsopoľt.

Ebból adődófeladataink az alđbbíak voltak:

A még oda jĺáľó 12 gyerrrektink elhelyezése széküely intézménytinkben, a sziilők
egyetértésével _ zökkenőmentes volt.

A berendezési tĺĺrgyak, eszközök átköltöztetése _ sikeresen megoldottuk.

Az udvari balesetmentes buľkolat felszedetése, elhelyezése széklrely intéanény.Ĺink
udvanín. Játékesżkozęink köztit csak a lóhere rugós játékot fudjuk áthoai.
ŕIintrĺnkat hely.igénye miatt nem tuđfuk elhelyezni, ezéĺt a Gyeľek.Virág óvodának
ajrándékoztuk.



A Képvĺsető.testület 3$n009. (vtr. 15.) számú határozatával intézrnényiink álláshelyeit a

csoportszám csölkenése miatt módosította. Ebből eredően 1,5 pedagógus, illetve
3 nevelő-oküató munkát segítő ríllĺáshely megsziintetésére keriilt sor 2009. szeptembeľ l.
hat^íllyď. Az állłfuhelymegsztintetés amunkatĺíľsak*ď egyezteFĺeproblémamentes volt.

Személyi feltételeĺnk az alábbĺak szeľint mĺídosulnak:

Engedólyezett álláshotyoink számal 19'5

Pedagógus,úllűshelyeínk szdma: t|
(+1 pedagógus álláshelyet tartós betegĺillornĺínyban, majd GYED.en lévő kolléganőnk
ľniatt, a zav artalanmiiködés érdekében kapott intézményiink)

Nevelő-oktató munkdt seýő alkalmazottak óllúshelyeínek szdma: 6,5

Techníkaí dlldshelyeink szúma: 2

A Képviselő.testiilet:

aĺ52ĺ20t0. (v.05.) sz,határozatáľľal, ĺry đtintott, hory 2010.július 1. napjával a

Napközi otthonos óvodát (l084 Budapest, Tolnai Lajos utca7-9.) źŃszervezi úgy, hogy

az iĺtezĺĺÉny telephelyét _ Tolnai Lajos utca 19. szám a|atti épiiletet _ megszĹinteti,

vďamint a felvehető maximális gyemleklétszěmlot 150 főľől 100 ffiľe módosítja.

a l99t201a. (VI. 02.) sz.határozatával intézrnényiink a|apítő okiĺatat z}I}.július 1.

napjával az a|ábbiak szerint módosította:

1. Az lntéz-mény neve Napktĺzi otthonos óvoda néwől Napľafoľgó Napkiizi
otthonos ovoda névĺe mĺidosult.

2. Az lntézmény telephelyei kĺiziil tĺirlésre kerĹilt a Tolnai Lajos u. 19. számú

telephely:

3. A felvehető maximráIis létszámot 150-ről 100 főre módosította.

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. sz. tagóvodánkat kiiiľítettiik, a berendezési taĺgyakat,

eszk<izöket székhely intézrrényĹinkben helyezttik el. A költöztetés, és az eszközdk,

beľendezési taľgyak elhelyezése zökkenőmentesen zajlott, mert mindęn munkatáľs aktívan

r észt v ett a nem ktinnyu feladat vé grehaj Ĺĺsában.

A közoktatrásról szóló 1993: évi L)o(D(. törvény 24.$ (1) bekezdése a|apján az ővoda 3 éves

koľtól _ e töľvény 6.$ (2) bekezdésében meghatáĺozottak szerinti _ a tankötelezettség

kezdeteíg nevelő lntéz:nény. Az ővodai nevelés keretében végez'ank a cigźny kulturĺlis
nevelést magyar nyelven, és a megismerő funkciót vagy aviselkedés fejlődésének organikus

okĺa visszavezethető ' vagy organikus olĺĺa vissza nem vezethető súlyos és tartós

ľendellenessége miatt gondoziásba vett, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényiĺ gyeľnekek

nevelését.



4. łz nĺľľznffiľy rÖnľľľľznľn:

Az óvodĺĺnkba jfuő 94 fr gyeľmek közĺit 32 % cigĺány szfumazastt. Igen magas az
ingeľszegény, ĺetréz körti|nények között élő hátrĺnyos helyzetíi gyeľmekeink szÁma 54 yo,

ebből 25 %.|ft halmozottan hátrányos helyzetű. A sziilők ttibbsége munkanélkiili. Alkďmi
munkákból, segélyekből és a csďádi pótlékból élnek, nagyon ĺehéz körülĺnények között.
Lakrásköriitnényfü rossz. ettalĺuan szoba.konyhás, komfort nélkÍili lakásban, sokan élnek
egytitt. Ezek a gyeľmekek igen csekély segítséget kapnak csaláđjuktól mind anyagi, mind
szellemi vonatkozásban. A csaláđban központi helyet foglď el a megélhetésért vívott
''kiizdelem''. Kevés idő jut agyermekekľe.
Gyermekeink ismeretei minđen teľiileten hiĺányosak. Kolléganőimmel fokozott figyelĺnet
fordítunk arrą hogy a jelentkező ' nehéz szociiílis köľiilmények között élő gyermekek
bekeriiljenek az óvodábą ill. folyamatosan és ľenđszeresen jarjanak. Csak így biztosított
szárrukľa az étetkoruknak, fejlettségtiknek megfelelő fejlődés, fejlesztés. Ezeknek a
gyermekeknek csak akkor van esélytik a sikeres iskolakezđésre, ha minél több időt töltenek az
óvodában.

5. ^łz ĺľľnznĺrľw sznnnprc ĺ r<ľntlĺľľ rozorĺľ^ł.ľÁsÁľĺľ:

Ktirzete: Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvĺłrosi onkonnĺĺnyzat Képviselő-testĺilete áltď
meghatĺírozott utcanév jegyzék szerint.

A közoktatásľól szóló 1993. évi L)oOĹ törvény alapjan kĺizfeladata a kłłzoktatźls, mely
magáb an fo glďj a az őv o dai nevelést.

I. SZAKMAI-PEDAGóGIAI MŁNI(A

1;1 ALÁPľ'ELADAToK íKoTELĘZo Es vÁLLALn És AzoK TELJESÍTESE:

Feladatunk helyi nevelési pľogramunk, a,,Komplex Prevenciós óvodai Program'' eredményes
gyakorlati megvalósítĺísávď teljestil.
Pľogľamunk eľőssége, hogr fő Íe|adatátnak tekĺntĺ a3-7 éves gyermekek életkoľi és egyéni
sajátosságainak szem ęlőtt taľhísáxa| az egészséges, harmoníkus személyíség1fejlesztěst, a
sikeres iskolai beilleszkedéshez szfüséges testi, szocÍdlis és értelmi érettség kíalakítdsút, a
Íanuldsi zavarok megelőzését az óvodai nevelési feltételek saj őtos megszemezéséveL
Programunk a gyermek ďapvető megnyilvánulási módjárą a mozgásra, és fő tevékenységi
forĺnájaĺą a jótékra a|apozva szewezl a fő nevelési teriileteken végzendő pedagógiai és
pszichológiai feladatokat. Töreksnink az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az egészséges
éleÍnód, az a|apvető szokasrendszer megalapozásźra. Az óvodai é|et egészét á/ĺhatja a
nyugodt, csďádias, elfogađó, egyiftmiĺkiidő légkĺiľ, a családdal való szoros kapcsolattaľtiís.

Ęqmplex Prevencĺĺós Ovodai Pľogramunk az alábbĺ terĺileteken valósul meg:

Teľmészetes głermcki mcgnyilvónulás ok:

Iáték
Mozgás



Kultúraútađús:

Az egészséges életrnódra nevęlés
Tĺírsas és közösségi kapcsolatok: Érzelmi nevelés és szoctalizáció
Munkaj ellegii tevékenységek
Tanulás

MunkaĹársaimmal kiemelt Íigyelmet fordítunk n gyeľmekek díffeľenciált eryéni
fejlesztéséľe, az eséIyegyenlőség, valamint az egyenlő bánásmód kiivetelményének
bĺztosításáľa.

A mai tarsadďmi kĺinryezetben minden gyermeknek szĹiksége van aITą hogy képességeit a
legoptimálisabb szinten ďkalmazni tudja, és képességei lassúbb fejlődése miatt későbbi
életében ne keľtiljön hátrĺĺnyos helyzetbe.

Ezért mínden gyeÍmek számaľa gazđag programoknt, vźitozatos tevékenységeket kínalva
biztosítjuk asajźft, egyéni fejlődési iiteménęk megfelelő fejlesztést, tehetségénekfelfędezését,
kibontakozĺását.

Feladatunlĺ.. A rossz szociális hźiteru,ingerszegény kĺimyezetben élb vagy egyéb ok (gyakori
betegség, hiźnyzás, késői óvodakezdés) miatt lassabban fejlődő, illetve a fejlődésben lemaradt
gyermekek differenciált egyéni fejlesztése.

Célunk: Minden gyeľmek a saját szintjéhez, onmagźłloz képest fejlődjék és érje e|, vagy
közelítse meg az életkorĺĺra jellemző szintet.

Fontos feladafunknak tekintjfü: a koľľekciós és a prevenciós fejlesztést.

A haľmonikus személyiség fudatos, tervszerű, célirányos fejlesztése az ővodai nevelés
komplex folyamatában messzemenően szo|gáIjaés biztosítja az iskolai alkalmasság eléréséĹ.

Fontos, hogy a gleľmekek értelmí képességei és beszédkésaégĺik fejlettsěge olyan szintet
érjen el, mely lehetővé teszi a sikeres ískolai beilleszkedésĹ

Meghatiĺľo ző a gyermekek kielégítő beszédfejlettsége, nyelvi, kommunikációs készsége.
A beszédértés és a gondolailrôzlés színvonalának .foka nagymértékben be.foblásol.ia a
kiilönbĺjző tevékenys égi formák eredmén]les sé gét vagy sikertelenségét.

A gyeľmek beszéđ és kommrľrikációs képessége elsődlegesen fiigg a családi szocia|izáciőtő|,
ĺnely előnyös, vagy háüĺányos helyzetet tęręmt a gyermek számźlra a k<izĺisségben'
DifferenciáItan foglďkozunk a nyelvileg hátráľryos helyzetű, a fejlesztendő és a
kiemelke dő en fej l ett gyermekekkel.
Szfüséges, hogy a ryeľmek számára hiteles és elfogadhatĺó |egyen a fe|nőtt
mondanĺvalója, mivel étetkori sajátosságából adódóan elsősorban a metakommunikációra
figyel. Az anyarlyelv haszrálata végigkísén az óvoda egésznapos életét, a gyermekek minden
megnyilatkozźsáú, a felnőttek és a gyeľmekek kapcsolatát. A gyermekĺe figyelő, jó
beszédpéldáú ađő'jól aľtikulálő, vźůasztékosan beszélő köľnyezet a gyerrnek nyelvi fejlődését
pozltívanbefolyásolja. Később a beszéd és gondolkodrás fejlődésévelpfuhuzamosan alakul ki
Íigyelmfü a közlés verbális tnta|málra: A beszéd az őnkifejezés fontos eszkiize, ezéĺt az
anyanyelvi nevelésnél a szókincs bővítése, a sajátos nyelvi foľmák elsajátításą a nyelvtanilag
helyes beszéd' a mondanivaló źtrnya|t megfogalmazása a célunk.

A beszéd által erőstidik a gyennek biztsnságerzete, nĺivekszik tajékozottsźęa, gazdagođĺak
ismeretei. A helyes, szép beszéd mélýti éĺze|meit, fejleszti esztétikai étzékét, előkészíti őt
irodalmi élmények befogadásĺára'



A tanuldsí zavarok megelőzése érdekében bíi,ztosítiuk a gyermekek észlelési és mozgasi,
úgynevezett szenzomotoros képességeĺnek feÍlődését, feilesztését Ingergazdag köľnyezettel,
taľtalmas óvodai élet tevékenységek szewezésével (kĺilönös tekintettel, a mássď nem
helyettesíthető játél<ra) a legtöbb esetben megelőzhetjtik a tanulási nehézség kiďakulását,
vagy csölĺÍcenthetjfü annak súlyosságát.

A problémrík, hiĺányossĺĘok felismerését segítik Dr. Poľkolábné Bďogh Katalin
fejlettségnéľ(í, ĺJiaguosztikai lapjai _ ĺrďyet a helyi nevęlési pľogr'alrůoz kapcsolódóan
hasznĺílunk (személyiséglap - megfiglelési szempontok -fejlettségmérő lapok).

Az óvodapedagógusok a fejlettségmérő lapok ďapjáĺl év elején felÍnéľik a gyermekek aktuális
fejlettségi źů|apotat. Az eredmények, és a hianyosságok rögzítése a|apjőn minden gyeľmek
esetében meghatáĺozziák éves szinten a fejlesztési feladatokat. A fejlesztés tematikája
nyomtatványunkon vezetik a gyeľmekenkénti konkĺét fejlesztést, a megvalósulás
tapasztalatatt. Félévkor és év végén értékelik az eredményeket, és meghatarozzźú< a kĺivetkező
felév, illetve a kovetkező év feladatait.

A glermekek diffeľenciólt egěnífejlęsztése az alőbbiak szerint valósul meg:

Gyermekcsopoľton heliil: játéI<ldőben, a játékon keresztiil

A játék soľán lehetőségiĺnk nyílik aną hogy fe|mérjük, folyamatosan figyelemmel kísérjtik a
gyermekek életkoľĺának, egyéni fejlettségének megfelelő szocia|izáciő szintjét,
mozgásfejlettségét, manuĺĺlis készségét, beszédkészség fejlettségét, az a|apfogalmak és
alapösszefiiggések ismeľetét, a feladattudat és a feladatmegoldó képesség alakulását,
fejlődését. Ennek fudatĺíban hatáĺozztlk meg a lemaľadĺás teľĹileteit, illetve az egyélĺ fejlesztés
feladatait. A difťerenciĺĺlt egyéni fejlesztés játékidőn belül egyéni, illetve mikro-csopoľtos
foľnában tdrténik. Számtalan lehetőség nyílik az egyénl fejlesztésre, melyet tudatosan
kihasználnunk.

Gyermekcs oportból kíemelve : egy éĺĺ foglalkozással

A rászoruló gyermekek magas |étszźnla ĺnlatt csak 5 éves koľtól fudjuk szervezti.
Gyermekcsoportból kiemelve fe|zarkőztatő pedagógus foglalkozik a gyennekekkel _ egyéni
illetve mikro-csopoľtos formában. Hasznosak ezęk a foglďkozások a gyermekek szĺámiĺra.
Tapasztďataink azt mutatjźk, hogy a csopoľtban visszahriződő, gźń|ésos gyermekek is
szívesen vesznek részt, mert az életkoruknak, egyéni fejlettségĹiknek megfelelő feladatokon
keľesztiil sikerélményhez jutnak. Az egyéme szabott feladatok erőfeszítést igényeltek ugyan,
de sikeĺľel tudjĺák megoldani _ ezá|ta] erősĺidött <ĺnbizďmuk.

Fontos feladafunknak tekintjtik az ővodapedagógus _ a fe|zźrkőztatő pedagógus _ és a
logopédus pedagógiai munkájĺának összehangolását, a folyamatos tájékoztztást,tźtjékoződást a -
gyeľmekek eredményes fejlesztése, fejlődése érdekében.

Intézrnényiinkben' ilz esélyeryenlőség' valamĺnú az egĺen|ő bánásmĺíd kiivetelményének
bĺztosítása éľdekében a következő feladatokat hatáľozfuk meg:

Az óvodai háttérből adódó, esélyegyenlőséget, valamint az egyenlő brínásmód
követelméný sértő ktiriilnények feltarrásą vďamint azok kezelési módjának
megýatźtrozása.

A családi háttérből fakađó esélyegyenlőséget, valamint az egyenlő bĺínásmód
ĺcövetelményét séľtő köľtilnények feĺitzľźsa, valamint azok kezelési módjĺának
meghatźrozźsa.



Az óvoda azon egyiĺthnűködési kapcsolatainak meýatźtrozás4 illetve a
kapcsolattaĺüfuban ellátandó feladatok leíľĺása' melyek segítik az esélyegyenlőség és az
egyenlő bánásmód követelményének megtaľüását.

A szĹilők jogainak és kötelezęttségeinek mesatźrozás4azez.zelkapcsolatos intézĺnényi
feladatok rögzítése.

A pedagógxlsok jogainak és kiitelezettségeinek meghaüĺrozásą vďamint az ęzek,ke|

kapcsolatos intéznéný feladatok ľögzítése.

A gyermekek jogainak és kiitelezettségeinek meghatfuozasa" valamint az eze|ĺJľ.el

kapcsolatosintéanényifeladatokazonosítiás-a

A gyeľrnekek fejlődésének éľtékelése.

A hátľrínyos helyzetiĺ gyermekek esélyegyenlőségének zźloga a megfelelő minőségtĺ és

időtartamú óvodáztatrásuk. Az iskolráskor kezdetéig a gyerekek fejlőđésének üteme messze
meghďadja a későbbi életszakaszok fejlődésének sebességét. Az é|et első évei meghatfuoző
jelentőségíĺek az idegrendszer, a tanulĺís, az adaptźrciós készségek ďakulásában. Az alapvető
készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban, óvodaskorban az agyi
érési folyamatok lezárulásáig _ megterhelés nélkiil _ rendkívĹil fejleszthetőek.

A cigány kisebbségi nevelés az óvodankban a sziilők igénye a|apjźn, magyar nyelven folyik
_ aNemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének inányelvei ďapjrín.

Fontosnak taľtjuk, hogy a nemzeti, efuikai kisebbséghez tartozó gyermekek ne étezzék
kíviilállónalr" kirekesztettnek magukat. Minden gyermeket a masság elfogadására neveliiĺrk,
amiben modell éľtéktĺ szerepe van az óvodapedagógusoknak, illetve az ővoda valamennyi
munkatĺíľsának.

Valljuk, hogy minden gyermeknek szfüsége van arra, hogy képességeit a legoptimálisabb
szinten aka|mazni tudja, és képességei lassúbb fejlődése ĺniatt későbbi életében ne kertiljön
hátranyos helyzetbe. Ezěľt célunk:

a családi nevelés hiányának kompenzálĺísą
szociális bęilleszkedésfü segítése,

biztonságérzet nyujt"ása számukĺą mely megalapo7ra a szellemi k<iiődéstiket az
óvodához, ösztĺĺnzi tĺársas kapcsolataik pozitív alakulását.

FeI adat un kn ak tekintj íik :

A gyermekek megismeľését, hiányosságaik feltérképezését, egyénre szabott,

differenciált segítségadassal fe|zárkőnatásukat minden tertileten.

Figyelemfelhívassal, példaadlással igyeksztink erősíteni a sztilők felelőss.égét a
gyermekek otthoni goĺdozás4 nevelése iľánt, eza|tzl fejlesĺeili a családi
hátténendszert is.

Sajátos nevelési igényĺĺ ryeľmekek ĺntegľált nevelése

Az SNI-s gyeľmekek szőmla éwől-évľe növekvő tendenciát mutat. A gyemlekek
szakvéleményének megfelelően a ĺőzsefüárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszeľtani
Központ és Altalĺĺnos Iskola szakembeľei foglalkoztak veliik. Renđkívül jó a kapcsolafunk,
eredľnényes az együthrfüĺĺdéstink.

A sajátos nevelési igényĺĺ gyermekek nevelését kiemelten kezeljtit hiszen tudjuk hogy

fejlődésĺikhöz sajáfi életkoru köz<isségľe, életkoĺi igények ďapján kialakított élettérre van



sziikség. számulca felbecsiilhetetlen éľték az életkori köziisség. Modellt kapnak tĺársaik
viselkędéséľől, szokásairól, beszédéľő|, mozgásátől, j átékairól.
A pajtrások, a nevelőt a sziilők teljes közösségének úgy kell elfogadnia a sérĺilt kisgyermeket,
hogy mindíg az értéket keresi benne. Nemcsak a sajátos nevelési igényu gyermek szorul
speciĺáIis megsegítésre, a többi ryermeket is nevelniink ke|l az elfogađásrą egytittműködésre.
Ezért fontos feladatunknak tekintjfü a 'gyerme*t<özösség elfogadóvá foľmálĺását, melynek
ďupju nem a sajnĺĺlat, hanęm az egyĹittes élményekből fakadó szeretet.
Az óvodai nevelés során M ép gyeľmekeknek lehetőségfü nyítik sértilt társaikat minél
korábban megismerni. Ez későbbi, előítélet-mentes szemléletfü kialakítását alapozhatjameg.

A sajdtos nevelési igényűĺ głeľmekek nevelése az aldbbiak Jígrclembevételével kerĺil
megvalósítdsra:

o A sériilt kisgyeľmek harmonikus személyiségfejlődését, az eredményeit, erényeit,
sikeres próbálkozĺásait éľtékelő, mĺísságát elfogadó köľnyezet segíti.

o A sajátos nevelési igényu gyermek iľáĺrti elvĺírríst fogyatékosságĺínak jellege,
súlyosságának méľtéke hatáĺozza meg. Teľhelhetőségét biológiai źůllapota, esetleges
Łáľsuló fogyatékossága befolyasolja. A sajátos nevelési igényu kisgyermek egyes
teľĹileteken kiemelkedő teljesítményľe is képes lehet, ennek felismerése és gondozĺása
kiemelt feladatot j elent.

o Az óvodai nevelés, a sajátos nevelési igényíĺ gyermekeknél is a nevelés általanos
célkitĺizéseinek megvalósításaĺa t<jľekszik. A nevelés hatÁsźlra a séľiilés aúnyźlbaĺ a
sajiítos nevelési igényiĺ gyermekeknél is ki kell ďakulnia az ďkalmazkodó-
készségnet az akarutetőnek, az önállóságľa törekvésnek, az együttműködésnek.
Ennek éľdekében szem előtt tartjuk, hogy a napirend soľĺĺn mindig csak annyi
segÍtséget kapjon a gyeľmek, hogy önállóan fudjon cselekedni.

ovodánknak progľamunk céljaihoz ľendelt eszkiiz rendszeľére jellemzff, hogy minđen
tevékenysé ghez jó feltételeket biaosít.

Á nevelőtestület felkészült. Valljuk, hogy '' A program hatékonysdgát nem a csopoľt
szervezetí kerete hatdroua meg, hanem az óvodapedagógus felkészíiltsége' rugalmassdga,
kľeativitdsa, empótídja, helyzetfelismerése, azaz egész egłénisége. "

(Porlrolábné Dľ. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós óvodąi Program1

|'.2 SZAKMAI PÁLYÁZAToK. ÁZoK EREDMEI\ľYESSEGE:

Az tinkormánvzat TÁMoP 3.3.2.08/1-2008.0002 pálvázatában aktívan ľészt vettĺink
Dl . beóvodánási tevékenység keretében }iemelt figyelmet fordítotfunk, illetve fordítunk a
körzetiinkbe tartoző rĺászoľuló gyerľnekek beóvodazĺásĺíra. Hiszen a hátrłínyos helyzetiĺ
gyerľnekek esélyegyenlőségének záioga a megfelelő minőségu és időtartamú óvodrázüatásuk.
Ennek érđekében szoros egyiittĺnűködést építettĺink ki óvodĺánk védőnőjével, a sziilőkkel.
Intézményen beltil pedig a gyemrekvédelmi megbuottal és apedagogusokkď.

Teljesítés ĺdeje: 20|0. miĺrcius 1 . decembeľ 31-ig

D4 . progľamkÍnálat bővítése keretében, Szabó Beatrĺx óvođapedagógus saját
gyeľmekcsopoľtjában, 15 tr HH l 4 fr H}I[I gyeľmek részvételével, heti két alkďommal
testnevelés foglďkozást vezetetĹ. A feladatrak megfelelően elkészítette:



szakmai pľogramtervét, az éves mozgásfejlesztés aĺyagáĄ

a foglďkozĺísokrólhaladasi naplót vezetett, mely tartalmazta a tevékenység|ekáső.ŕ-, a

megvalósulźstapasztalatait, arésztvevő gyermekeket és a foglalkozĺás időpontját,

a spoľt foglalkozások tapasztďatairól éves ö,sszegzést készítętt.

Teljesítés ideje: 2010. szeptember 6 .2,011 . június l5-ig

A gyakoľtati megvďósulás soráĺr öľömmel tapasztalfuk, hogy a gyermekek szívesen vettek

részt ezekeĺa foglďkozásokon. Miközben kedvĹilĺľe levezęthették mozgasigényfüet' fejlődött

mozgiásuk. Egyre bátrabbalĹ Ĺigyesebbek voltak, a sikerélményeken keresztiil erősöđĺitt

önbizalmuk

D6 . cé|zott óvodai fejtesztő foglalkozásokat Gyurkovĺcs Mĺklósné óvodapedagógus
vezette. 11 fi' HHH gyeľrnekĺ<el foglalkozott heti két alkalommal. A Jeladat elldtlúsdhoz

elkészítette

mérési koncepcióját a HHH gyermekek egyéni fej\esztéséhez,

felméľte és ľ<ĺgzítette a gyermekek fejlettségi áůlapotát,

a felmérés eredményének megfelelően elkészitette a gyerĺnekek fejlesztési teľvét,

a foglalkozasokĺő| haladrási naplót vezetett, mely taľtalmazta a hónap kiemelt
fejles*esi fe[ađatatt, a foglalkozás időpontj źú, az aktuális foglalkozĺs fejlesztési

fe|adatźú,valamintafejlesztéstapaszta|atait'eredményességét,

a foglalkozrásolaól gyenľrekenké nt vezette a đokumenüációt,

e|végezte a gyermekek ,,kimeneti méréséť', mely a|apjaĺ gyerľnekenként

megfogaln azta afejtesztési teľiiletek éves éľtékelését,

elkészítette a fejlesztő proglam éves összeg zését.

Teljesítés ideje: z}|O.november I -20|1. július 3l-ig

Gyenĺrekeink szívesen vettek részt ezeken a foglalkozásokon, mert az életkoruknak, egyéni

fejlettségĺiknek megfelelő feladatokon keľesztĺil sikerélményhez jutottak, mely növelte

kitartásukat, önbizďmukat. Célunk, hogy minden gyermek a saját szint1éhez, önmagĺához

képest fejlődjék és éľje el, vagy kĺĺzelítse megazéletkorára j el|emzó szintet, megvďósult.

D3 - nyitott óvodai progľam keľetében 2 ďkalomm a1,2.2 gyermekcsoportunkban játsző

délutĺán keretében az a|źbbi progľamokat szerveztĺik:

A mozgás szerepe a ryermek egészséges fejtődésében előadás

2 gyermekcsopoľtban: Mackó- és a Cica csoportban

A Mackó- és Cica csoportban a 1áúsző déluĹĺn keľetében megismrerhették a sziilők
gyemlekeik kedvenc jźLtékat" illetve a gyermekcsoportban biztosított mozgás

léhetőségeket. Kb. egy óľas kĺizös játék uĹĺn kęľiilt sor a7 óvodapedagógusok

elóadźsär a a mozgás szeľepéľől.

A mozgás szeľepe a ryeľmek egészséges fejlődésében _ ęlőadás szervezése

2 ,gyermekcsopoľtban: Delfin. és a Katica csopoľtban



A Delfin- és a Katica csoportos óvodapedagógusok sportos Čiltözéket kértek a
sztilőktől a játszódélutĺánrą meľt közös mozgásĺ4 játéIaa hívták őket a
tonratermtinkbe. GyermekeikJ<el egyiitt torĺäztak, verseny játékot játszottak. Itt is kb.
egy órĺás közös mozgás, játekutĺán kerĺilt sor źu óvodapedagógusok előadrásáľa.

Teljesítés ĺdeje:2011. április 11. és 13.

Mindkét rendezvényiinket eľedményesnet és hasznosnak ítéltĺik. A jó hangulafu közös
progľam' a mĺás ktiriilnények köztitt történő ta|á|koz-n hozzajarult a szu|o - gyermek -
óvodapedagógus kapcsolatínak erősítéséhęz.

Ct . Cé|zott beavatkozások a koľai fejlesztés órdekében: Altapotfelmérés _ tanácsadĺás
történt 12 ťo gyermek esetében. A gyeľĺnekek fejlettségét Székely Balázsné gyógypedagógus,
k<izoktatásí szakértő mérte. A felmérés eredményét megbeszélte az éľintett
'óvodapedagógusokkal, afe|záĺkőztatő peđagógussalés azene igényt tartó sziilőkkel.

A gyermekeink szźtmźra ní'uop-s.3.2-08/1-2008-0002 plűIylízat aďta lehetőségeket
munkatĺĺrsaimma| és az érintett sziilőlłí<el egyiitt pozitívan értékeltiik.

D5/1 és D5ĺ2 -Egyéni fejlesztési tervek: Rendszeres éľtékelési rendszer kiďakítasa és egyéni
felrnérések, fejlesztési teľvek készítése keretében kérdőívet töltöttek ki a csopoľt
óvodapedagógusok, a fe|zźrkőztatő pedagógus, a szĹilők és a gyermekek.

Toľda Ágnes k<izoktatĺási szakértő megtekintette Bukva Lajos Imréné fe|zarkőztatő
pedagógus egy foglalkozását. Elismeľően nyilatkozott a foglalkozásról, a pedagógus áltat
készített, és használt eszkĺizökről. A gyeľĺnekekrőIvezetettdokumentációról.

D2 = T'e|méľés is intézkedési pľogram kĺdolgozása a HHH beóvodázálst hátľáltatĺĺ
tényezőkľőI keľetében Polyĺĺk Teréz esélyegyenlőségi szakéľtő kereste fel intézményĺinket,
és tapaszta|atainlaól érdeklődött a HľI/IIľIľI gyeľmekek beóvodiázásával kapcsolatosan.

H2 - Pedagógus továbbképzés keretében 9 ffi pedagógus aza|őbbi3O órás továbbképzésen
vettńszt..

óvodai IPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, - tantestĹiletek felkészítése a
hatékony együttneveléste, az integrációs pedagógiai rendszer óvođai a|kalmazxtra) -
20|1. március 1'7.I8. |9.

A tevékenységkĺizpontu pedagógiák a|kalmazásna va|ő felkészítés _ a kompetencia
alapú oktatĺĺst szo|gźlő pedagógiai elvek, módszertani és tanulasszervezési eljĺárĺísok
megismertetése - 2011. április 7. 8.9.

Hl és H3 - IPR adaptálása és móđszeŕani mentoľálás keretében Piguitzlcyné Lugos Ilona
mentorral tĺirtént egyiitbĺrfüödést az IPR adaptźiása és módszertani mentonílással
kapcsolatban rendkíviil hasznosnak, és eredményesnek íteljfü, mely tovább segíti pedagógiai
tevékenységiink fejlődését, fejlesztését a HFI/IIľIH gyermekek harmonikus, eľeđményes
fej lő đése, fej lesztése'érđekében.

A nevelőtestiilet éľtékelése a|apjźn, az éitaLa készített _ ,,Eszkóz összesítő'' és ,,Szervezeti
összesítő'' helyzetelemzés eređménye megerősíteťt benntinket, hogy pedagogiai
tevékenységiinket pontosan, lelkiismerďesen, jói végez'zi,lk a fejlődésben lemaĺadt, iilětvž a
hátrrĺnyokkalkllzdő gyermekek fejlődése érdekében. A HII/I{HI{ gyermekek szempontjából



is fontos, me$atfuoző teriiletek jól műkiidnek. Felhívta a figyelmiinket a fejlesztendő
tertilętelae, mely a teriiletek összességét tekintve csekély, megvďósítható.

osztö,nzéséľe három munkat..ársunk @ukva Lajos Imľéné, Gyurkovics Miklósné és Szabó
Beatľix) a ,jó gyakoľlať' keľetében elkészítette ftnyképelĺkel illuszhált ,,Fejlesztő játékok''

gyíijteményét, az általuk kitatĺált és készített eszközölaől, melyek hatékonyan segítik a
feilődésben lemaĺadt gyerĺnekek differencirált egyéni fejlesztését. A gyűjteményt minden
cstlportunkba közľe adĺuk.

,,HoP és IPR Progľam módosítás'' tábLáľ;ata _ a közös vlzsgőiat, elemzés, megbeszélés,
rögzítés utĺán - a program módosítĺĺsi tevékenységemet segÍtette. Ráiĺĺínyította figyelmemet,
illetve figyelntinket az IPR Progĺamunk móđosításanak sziikségességére' fontosságara.

Segítséget adott a módosítĺáshoz. ,,EgyÍittmfüödések kiďakít.ása az óvodán kí\riili
szervezetekkel'' teriileten javasolt módosítĺíst, nrelyet elvégeztem. Megrállapítottuk, hogy a

HoP megfelelő, nem kęll módosítanunk.

A mődosított IPR Programot a nevelőtestĺilet 2011. június l0-ei nevelőtestĺileti értekezleten
elf,ogadta. A nevelőtéstÍilet fontosnak tartja, kiemelt feladaüának tekinti a HII/IIřIFI
gyermekekkel vďó foglďkozĺást. Minden gyeľmek számźra _ kiilönös figyelĺnet foľdítva a
HIĺ/IIHH gyeĺmekekre _ gazdag programolĺnt, változatos tevékenységeket kínálva biztosítjuk
a saját, egyéni fejlődési titemének megfelelő fejlődést, fejlesztést, tehetségének felfędezését,
kibontakozrísát.

Teljesítés ĺdeje: 20|I. ápľilis 12 - jtmius 15.

A gyermekvédelem kiemelt helyet foglal el óvodĺínk életében. Gyeľmekeink többsége igen

ĺehéz kiiľülĺnények köztitt é|. Tapaszta|ataink szerint fokozatosan növekszik a munkanélkiili
szĹitők szźtma, mely komoly gondot okoz a családban. Ezért nagyon fontos az egyéni
sorsokkal való tiiľődés, a családgoĺdozźs, az elesettek segítése.

Célunk, hogy felüírjuk mindazon körülményeket, amelyek a gyeľmekek fejlődését
łlátľányo san b efolyĺáso lj ĺák.

Feladatunk: az óvodai kereteknek megfelelően megadjunk minden segítséget a hátľĺányok

csökkentéséhez és kompenzráljuk lehetőségeink szeľint azokat, a csďádgondozás és az egyéru

bánásmód keretei köztitt.

Fokozott figyelmet fordífunk aveszéLyeztetettség mege|őzésének lehetőségeire, amely csak a

korai felismerés, felderítés a|apjan.lehetséges. Ennek érdękében elengedhetetlen a gyermekek

ismerete, a személyiségfejlődésfüben jelentkezo vźůtozźsok, pľoblémĺák koĺai felismerése, ill.
a nyilt, őszinte kapcsolat kiépítése a csďríddal. Csak a kolléganők gyeľmekszetetete, kitartó,

empátiát sugźrz-o, disz|aét magatartźsavezethetolyan bizalomteljes kapcsolat kiďakításahoz,

melyben a sziĺlők elmondhatjĺák gondjaikat, pľoblémĺíikat Gl. életköľiilĺnényeikben
bekövetkezett vĺiltozás: munkanélkiĺliség, anyagi pľoblémák stb.), ill. segítséget kérhetnęk.

Fontos a csďád tiszteletben tĺľtźsa, a családi nevelés erősítése és ezze| egytittesen a gyermek

iĺĺánti felelősség ébren tarŁísa. Tapintatos személyes kapcsolat kiďakítlfua azon' családolĺkď,
akik segÍtséget kénrek vagy láÍhatőan segítségre szorulnak. A titoktaľŁási ktitelezettség

minden csaliĺdokat éľíntő kéľđésben éľvényesĺil.
A probléĺna megoldĺísát a szĺĺlő nyitottsága vagy zźĺtsĘa tntźttozza, meg. Amennýben a

kĺizvetlen viszony kiatakulását valaľrilyen körtilĺnény akadá|yozzą tlgy u óvodĺĺn beltil
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kiemelt személyes tiirőđéssel és fejlesztéssel igyeksziink a gyermek fejlődését segíteni.

Amennyiben a sziilői egyiitbniĺkiidést sikertil elnyerniink, 'űgy az ővodźn beliĺli tĺiľődés

kiegésziil a csďádi, vagy kĺilső segítséggel (Nevelési Tanácsadó, Szocíális és

Gyermekvédelĺni kodą Józsefuarosi Csďádsegítő és Gyermekjóléti Központ).

A głeľmekvédelmí munka koordinóllűsát a glermekvédelmi felelős lútja eL

Gvermekvédelmĺ tevékenyséeiink háľom terĺiletr_e teried ki:

a gyeľmek fejlődését veszéIyeztető okok mege|őzéséĺe,

felrtfuőľ,aĺu

megsziintetésére.

Fő szempontunk amege\ozes, illetve ennek érđekében egyĹittmfüödés a csďáddal.

I.4 cltluwnrcľľłľurĺoĺ ľĺl,BsBľBx szfuvlł. olcu:

2}Og.október Z|-éntörtént egy gyermek balesettink. Egy kiscsoportos kislĺĺny, Botos Beatrix
az udvaľi játék közben, a csúszdĺáľól úgy érkezett a.homokbą hoq az olđalaľa foľdult, és a

bal karja beszorult a törzse ahá. A gyeľmeket a Fővaľosi Önkormányzat Heim Pál
Gyeľmekkőthźz Sebészeti Ambulanciájan láttrák el' A baĺ ktinyök csontja megrepedt,

begipszelték a kĄát. Az e||átás utźn hazaengedték. A balesetet az oktatźtsi Minisztéľium
honläpjĺán, u ';BALESETI IEGYZoKoŃw NYILVÁNTARTo tanuló- vagy
gyermekbalesetől'' ľendszeľben elkészítettiik' továbbítottrrk. A.jegyzőkönyv egy pé|dányźń a

šłilonel. átadtuk, illefue egy példaný megkiildtiink a Művelődési Ügyosztály tészére.

u. AZ INTEZMÉNY BELso nłurooÉsÉľnx ELEMZESE

Egyik legfontosabb feladatunk u ro*pl"J Prevenciós ivodai Pľogľamunk gyakoľlati

megvďósítĺĺsa, fokozott figyelmet fordítva .a hátrĺänyos helyzetii gyermekek

esélyegyenlőségének binositáséłra' melyről miír részletesen beszĺmoltam.

A kitíÍzött célok, feladatok megvalósullĘsóban meghatórozlínak í'télerĺe a vezetőí

ellenőrzéseket az íntézměny mííktjdésének valamennyi ter íiletén.

A 2008/2009-es nevelésĺ évben az ntérelény tlj vezetőjeként az intézmény zökt<enőmentes,

tĺirvényes mfüĺjdése érdekében az a|ábbiterĹiletek ellenőrzésére helyeztem a hangsulyt:

Munkaĺigyi ellenőnés keľetében:

Etlenőriztem, ľendeztem valamennyi dolgozó szeľnélý anyagźú. Munkaviszonyuk,
k<jzalkalmazottijogviszonyuk idejét, vďamint lntézĺĺényi munkaviszonyuk kezdetét. Ezek
a|apjánmegrállapítottam a jubileumi jutalom., a felmentési idő-, a végkielégítés-, és a keriileti

törzsgĺĺrda jutalom jogosultság kezdeti idejét. Iskolai végzettségfü, vďamint szolgĺílati idejtik

alapján eilěnőriztem fizetési osńá|yba soľolásukat, illetménytiket, akote|ező előlépésiik évét,

i[átve a pedagógusok esetében a köte|ező továbbképzés teljesítését követő rendkívüli

előlépések évét.

A talált eltéréseket, problémákat oľaosoltak:javítottuk, módosítottuk.

2.1
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Tovúbbra isfeladatom:

A munkaviszonyot illetve az azokat igazolrő đolamentumok ellęnőrzése, egyeztetése _
hiszen a20||. évi önkorľrĺĺnyzati elleĺőrzés igyekezetem ellenére is problémát talált.

Az állami noľmatíva ieénvlés - lemondás - pótigény reális megítélése érdekében
fo'lyamatosa ellenőrzöm :

A gyeľmeklétszĺmot.

Pedagógus szakvizsga és továbbképzési tĺĺmogatĺás felhasznźL|źBéLt, továbbképzesen való
ľészvételt j avasoltam.

A kedvezményes étkęzésre jogosító hatźlrozatok-, orvosi igazolások éľvényességét,
vďamint a 3.és tĺibb gyerrnekes családok esetében a szülői nyilatkozatokat.

A6. sz. analitikus vezetés pontosságát.

FoIy amatos fe lłdatomnak tekintem:

Az igényelt állami noľmatívaés a felhasznĺáliĺs egyensúlyanak figyelemmęl kisérését. Az
adatok alapjarĺ szfüség szerint lemondás, illetve pótigény kezdeményezését.

Az óvónők eyakoľlati munkáiának e.llenőruését zlta|ában az inténlĺrényl továbbképzés
keretében végeztem. Az ellenőrzés célja: a pedagógiai gyakorlat segítése és fejlesztése:

Azonos pedagógiai nézetek, elvek alakítlĺsa.
A Komplex Pľevenciós óvodai Program gyakorlati megvďósulásrĺnak nyomon követése,
segítése.

Kitűzdtt minőségcéljaink megvalósulĺásanak gyakoľlata.

A gyeľmeki jogok érvényesülése: .A gyeľmeknek joga, hogy képességeinek,
adottságainak megfelelő nevelésben és oktatĺísban ľészesülj(iÍI. . .''

A z ér té kelés ně l fonto s nak taľtom:

apedagógiaiszabadságtiszteletbentartását,
hiteles legyen,
mindig nyílt, a végzett munkával aľĺĺnyban álló, és minden lényeges kérdésre reagáiő
legyen,
a helyzet elemzése, a problémfü, és az eredmények feltaĺása mellett mutassa meg a
továbbfejlesztés lehetőségét és módját.

Tapasztďataim szerint munkatĺrsaim szakmailag jól felkésziilt, fudatos nevelők. Nyugodt,
barátságos légkörben biztosított a gyermekek életkorának, egyéni fejlettségének megfelelő
taľtďmas tevékenység lehetősége. A jźttsző-helyek a gyerĺnekek fejlettségének megfelelően,
esztétikusan kialakítottak. A tudatosan választott es*özĺik messzemenően biztosítják az
egyéni fejlettségnek megfelelő fejlődést, fejlesztést. Gyennekcsopoľtjainkban magas a rossz
szociális héútera, ingerszegény kiirnyezetben élő vagy egyéb ok (gyakori betegség, hlányzźs,
késői óvodakezdés) miatt lassabban fejlődő gyermek. Ezért munkatĺírsaim fokozott figyefunet
fordítottak a gyermekek differenciát egyéni fejlesztésére. Minden gyeľmek számźtra gazdag
programolrat' változatos tevékenységeket kínálva biztosítják a saját, egyéni fejtődési
iitemének megfelelő fejlesztést, tehetségének fe|fedęzését, kibontakozasát. Fontosnak taľtjuk,
hogy ĺninden gyeľmek a sajátt szintjéhez, ĺinmagĺĺhoz képest fejtődjék és érje el, vagy
kiizelítse meg az életkoĺára j e||emző szintet.
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A dajkak a gyermekcsopoľt életkorának, fejlettségének megfelelően veszręk részt a
gyeľmekek óvodai életének szervezésében, a gondozási feladatok ellátásában.

2.2 az nnľm'mľĺyľrĺor, vłľ,ó n,r,ncľunľľsľcľmnľsnx łr,arur,Ásł

A gvermeki elégedettségí viagólatok eredménvének ijsszegzése:

Felmérésiink arra iĺĺányult, mit szeret, mit nem szeret a gyemlek az óvodábaĺr, illetve mit
szeretne tenni. Szerettiik volna megtudni, hogy gyemlekeink pontív vagy negatív emócióvď
kötőđnek az ővođai tevékenységekäez. Képeket készítetttink mindennapi életiikről, és ezek
segítségével beszélgettiink velfü. Mególlapítottuk, hogy źita|ábarl szeľetik az ővođában a
ktilönböző tevékenységeket. Szívesen jáľnak az ővođětba.

Kívĺánságaik megismerése érdekében meseszituációt teľemtve elmondfunk nekik egy
töľténetet, amiben egy tĺindér valóľa vźitja a kíviínságokat. Kívĺĺnságaik közĺitt szeĺepelt:
hajókirĺándulas, csónakaziís, lovaglás,hintźzás stb. Részben sikerült valóra váltanunk.

Tovúbbra Ís feladatunk :

otthonos, csďádias légkör megteremtésével a gyerĺnekek biztonságétzetének fenĺrtaľ&ása.

A gyeľmeki jogok biztosítĺása. Taľtďmas, életkoruknak, fejlettségiiknek megfelelő
tevékenységeken keľeszttil _ väItozatos, játékos-cselekedtető módszerek akalmazásáva|
érdeklődésĺik f,enntaľtĺísa, fejlődésfü folyamatos biztosítása.

A bedagĺ,gus elégedettségi vizsqúlatok eľedménvének iisszegzése:

A felmérés eredményét pozitívan éľtékeltĺik. Esztétikus környezet, nyugodt, zavartaLarl
"munkďeltételek, és munkahelyi légkör biztosítja a taľtalmas peđagógiai tevékenység
feltételeit. A helyi nevelési pľogramunkban megfogalmazott célokat, feladatokat mindenki
fontosn'ak tartja, eĺľrek megfelelően töľekszik a tudatos gyakorlati megvalósítasľą a paľher
kapcsolatok ďakításaľą ápołásĺíra.

Tovúb bru ís feladatunk :

a jó óvoda-szĺilő kapcsolat fenntaľtasą

A n em p e dag (í g us munkattíľs ak elége detts é g i v ízs g ólato k eredménv é n e k ii s sze g zé s e :

A felmérés eredményét a nem pedagógus munkaüĺrsak köľében is pozitívan értékeltĺik.
Munkafeltételeik biztosítottak. Sávesen és aktívan részt vesznek nevelési céljaink,
feladatđnk megvalósítasában.. Együttrnűködve biztosított az óvodank eredményes és

zavartalan mfütidése.

Tovlźb b r a ís fe ladat un k :

A jó óvónő-dajka kapcsolat fenntarŁása az eredmény'es egytittrnűködés érdekében.

otthonos, csďádias légköĺben a nyugodt, zavarta|arĺmunkafeltételek biztosítĺĺsa.

A szťilőź eléeedettségi viagdlatok eľedménvének összegzése :

A2008t2009.es nevelési évben az elégedettségi vizsgálatok alkalĺnétval. azttapasztaltuk, hogy
a sailők nem ismerik az lntéznény helyi nevelési pľogľamj źtt, peđig a vezetés átvétę|e előtt is
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a Komplex Pĺevenciós óvodđ Program alapjáĺr dolgoztak a munkatĺĺrsak. Érezhető volt még
az óvoda-ĺisszevonĺĺs és a vezetőváltĺás miatti neheztelés is. A sztilők szerencséľe csekély része
ezt nem fudta elfogadni _ úgy gondolfuk ez természetes _ kiindulrísi pontnak tekintettiik.
Többségiik örĺilt a kömyezeti változásnĄ pozitívan értékelte a szokásokban, szabiályokban
bekĺivetkezett változísokat.

Á. 2009/2010.es nevelésÍ évben elsődleges feladatunknak tekintettĺik az óvoda-szĹilő
kapcsolat feltilvizsgłílatźú, javítźsáú. IIeýi nevelési programunlr bemutatiísát a sztilőknek _
ĺnindęn év elején, az első sziilői értekezleten. A gyermekek rész-erc délutáni foglalkozasok
szęwezését kĺilső szakember bevonasávď, a sziilők rerális igénye a|apjźn. Feladatainkat
eredményesen teljesítettfü, melyet ebben az évbeĺ a sziilők körében végzett elégedettségi
vizsgá|at is tĹlkrtiztitt. A szĹilők ismerik helý nevelési pľogramunkat, céljainkat, felađatainkat.
Biztonságban érztk gyenĺrekeiket, elégedettek óvodai kĺiľnyezetiinkkel. Pozitívan értékelték
együttrnfüöđésiinket: megfelelő táĄékoztatnt kapnak gyermekeik fejlődéséről, problémáikkal
bizďommal fordulnak hozzźnk stb. Elégedettek pedagógiai munkĺínkkal.

A20l0l2011.es nevelési évben nem tĺjrtént felmérés, ajövőben 2 évenként mérĺink.

Tovób bra ís feladatunk :

A kiegyensúlyozott óvoda-szülő kapcsolat fenntartása.

Teli esítménv éľtékelěs eredménvének összegzése:

A 2009|20L0.es nevelési évben elvégeztĺik ^ teljesítményértékelést intézményĹink
valamennyi munkatársáľa vonatkozĺían. Megállapítottuk, hoga munkaüíĺsaink a maguk
terĹiletén (óvodavezető, óvodapedagógusok, a nevelő.oktató munkát segítők, és a technikai
munkaĺársak) egyéni képességeiknek megfelelően tĺjrekednek a pontos, lelkiismeľeĹes,
megbízhatő feladatellátásra. Munkatarsi közösségiink egymásta odafigyelő, probléma
érzékeny,egységes célokértdolgozó, segítőkészközĺisség. Í.

2.3 MLINKASZERVEZES. INFoRJ!ĺÁCIOÁRAMLÁS

,Ą hatékony munkaszeľvezést, az információáramlást az a|áhbiak biztosítják:

Nevelőtestĺileti értekezletek

Célja,feladata:
infonnációáramlas bizto sítĺásą

azonos pedagógiai nézetek, elvek alakításą
aktuílis feladatok, problémĺík kezelése,

feladatok me ghatźn ozźsu

Intézményĺ tovĺĺbbképzÉsek ..:

A testĹileten beltil meghatźlroző a közös pedagogiai elv, a kĺĺzĺis attitíĺđ és

követelményľendszer.

Célja:
egymás munkájanak megismeľése, segítése,
gyakorlati tapasztalatok áúadasa,

14



a nyílL őszinte megbeszélés, egészséges sza]ĺnai vitahonÁjĺáľul a pedagógiđ munka
színvonďának emeléséhez.

Havi megbeszélések

Melyeken:
a tfu gyhavi feladatok pontosítĺásą iitemezése,

valamint az aktrłáIis gyeľmekvédelĺni feladatok, problémrák megbeszélése történik.

Munkatáľsi éľtekezletek

Célja,feladata:
az ővoda célkitĺizéseinek' és a soron kĺivetkező feladatainak ismertetése,
a technikai dolgozók pedagógiai ismereteinek bővítése,
a munkaszervezési kérđések jobb megoldĺása érdekében a dolgozók javaslatainak,
véleményének meghallg atźrlą
a jó munkatlírsi légkör kiďakítĺĺsa az eredmények és a hiányosságok fe|tźrásával.

Technĺkaĺ dolgozók továbbképzése

Célja,feladata:
Negyedévenként a gyermekcsoport aktuális nevelési feladatainak áttekintése,
megbeszélése.
Az egy csoportban dolgozó óvónők és dajkík gyeľmekekkel kapcsolatos
tevékenységének összehangolása' ktilĺinös tekintettel a gondozás és az anyanyelvi
nevelés teriiletén.

III. A F'ELADATELLATAS FELTETELRENDSZERE

3.1 szEnffiLYI ľ.ELTETELEK

A bevezetőben leírt éiszewezések után személyi feltételeink biztosítjĺĺk az tntézmény
zavarta|ary tĺĺľvényes működését. Jelenleg egy óvodapedagógus és két nevelő-oktató munkát
segítő dajka van tartósan tĺívol. Helyettesítésfüet megoldottuk.

Kötelező pedaeógus továbbképzés helYzete:

Munkaüáľsaim a 277ĺ1997. C{II. 22.) sz. Konnĺányľendelet ďapjan a |20 órĺás hétévenkénti
továbbkép zési kotelezettsé gĺiket telj esítették.

-:
3.2 ľÁncyr ľľr,ľľľľr,ľr

...'ivodank a keriilet nagyon szép, tágas, ľtěgy csoportos nevelési intézménye. A helyiségek, és
azok felszereltsége azonban feltilvizsgálatot igényelt. Pl. ä logopédus az ővőnói öltözőben
foglalkozott a gyeľmekekkel. Hiĺányzott az ővónői szoba. A vezetői lĺodae|zfutan' a miísodik
emeleten volt. Nehezęn megközelíthető a munkatárs*, ä sziilők szźmára, ezéĺt ezen is
v'áltoztattunk.
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Intézményiink mĺásodik emeletén óvónfr. szobót alakítottunk ki, aho| könyvtĺár, szźmitőgép'
Intemęt lehetőség segíti a kolléganők felkészülését, illetve nyugodt, esztétikus környezetet
biĺosít a sztilőkkelvaló talrĺlkozásta, fogadóórą egyéni megbeszélések ďkalmávď.
I'ogopédiai szoba kialakítđsúval nyugodt, zavarta|aĺ munkďeltételt biztosítottunk a Nevelési
Tanácsadó munkatírásnak, aki hetente két alkalommal foglďkozik nászoruló gyerrnekeinłkel.
A felzórkóztató pedagógus szobdja is ezen a szinten talál|hatő. A helyiség berenđezését,
eszköz.felszerelését tagintézményiinkből biztosítottuk. A ,,gye.ĺľlek-barát" környeeeÍ, a
minden terület fejlesztésére kiteľjedő játék, és eszkĺiz-állomány vonző a gyeľmekek számźĺ:a,
szívesen vesznek részt a foglalkozásokon'

Az első emeleten alakítottuk kj a vezetőí irođlÍt (az óvónői o|toző !ďyén) és az óvoďatitkdr
irodújút. Az ővőĺői öltözőt a tágas đajkaöltiizőben helyeztiĺk el. Igy sikerĺilt az lnténnéĺy
valamennyi munkatĺrsĺának nyugodt, zavartalan murkafeltételt teremteni, biztosítani.

A fijldszinti zoĺd elsősegélynyújtó szobéń gyékény garniturával tęttiik otthonossá.

A négy csopoľtszobába áthoztllk tagintézményiinkből a szekrénysort mert a csupa-polc
rendszeľt, hogy mindig, minden,,elől van'' nagyon zavarőĺaktaláltuk. Szintén innen cseréltfü
le a rossz állapotu gyeľmekszékeket is. Az inforĺratikapalyźzati pénziinket kiegészítve mind
a négy gyermekcsoportba 5-5 gyeľmek aszta|t vásaroltunk.
A fiildszinten és az első emeleten az öItoztető-padokat fotelokľa cseľéltfü, ďlol a sziilők
kényelmes kĺĺľĺilmények között öltöztethetik át gyenĺlekeiket. Az előteľeket virágtaĺtólłkal'
kaspókban elhelyezett nĺivényekkel díszítettiik. Az ntézmény vďamennyi helyiségébe új
függĺiný, a festésľe keľiilt helyiségekbe fiiggönytaľtókat is vlásrároltunk. Az elromlott

ľ".#3Łľŕ"x""''"ff:ľ Tffitrľethelyezésére, valamint a sziilők tájékoztatźsźna az
előterekbe paraÍa tźlb|źt<at vásĺĺroltunk, helyeztiink el.

2008. őszén, illetve a két ünnep kiizijtt az aldbbi helyiségeket festettiik łĺ... a teljes előteľet
(hĺáľom szinten), a felnőtt ĺiltözőt, az ővőnői-, afe|zátkőnatő-, a logopédiai szobát, avezetbi.
és az ővoďatitkári irodát. Az ővőnői- és a fe|zátkőnatő szobában, valaľnint avezetői iľodában
burkolatcseľe is volt.

2009-ben, a nydri zdľdsí íďő alatt: festésre keriilt valamennyi folyosó, mindkét szinten a
konyha és helyiségei, az orvosi szobą a mosó-, a szźltítő helyiség, és a toľnaterem. Az épület
ĺnind a négy szintjén az előterekben, a folyosókon és anégy csoportszobában a fiĺtőtestet
eltakaró lambéria fa keretét átcsiszoltattuk, lakkoztatľuk. A lépcső.feljárók fa korlátait,
oszlopait újľa festetľfü, mázoltatťuk.
Tagintézményĺink uđvaraľól a gumi-burkolatot felszeđettiik, a Víg utcai uđvarunkon kerĹil
elhelyezésre.

A munkatĺĺrsak a szeľtfuban, a raktaľakban és a pincében található ,,lomtáĺať' megszĹintették,
rendezett kĺinryezetet alakítottak ki. Lassan minden a,$e|yére,' kerĹilt.

Intézményiink megújult. A nyugodt, zavartalan munkavégzés feltételei helyiségek és

eszköz<ĺk, felszerelések tekintetében is biztosítottak. Környezettink esztétikusan kialakított,
rendezett.

2010-ben, a nydri zórásí idő alatt: a 4 csoportszoba tisztasági festésére volt lehetőségtink,
vďamint a két udvarunlaa l-1 fém hźľ;atvźsźlrolfunk, azudvan jźúékeszközök tźtrolrźľ;źtra.

2011-ben, u nyórí zárlísi idő alatt: a 4 csoportszoba parkettźĺjiínak csiszo|asara, |akkozźsźra
volt lehetőségĺĺĄ vďamint az e|ső emeleti tęrasz ĺész egy részének újľa szigetelésére,
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buľkolĺására. Eľre azértvo|t sziĺkség, meľt a ft'ldszinti csopoľtszobĺĺnk esőzéseŁ illetve a téli
hó olvađása alkďmáv a7 beazott.

Szíĺkös költségvetésiink is biztosította az lntémény zavarta|aĺ műköđését, fedezte a
legfonto sabb fej lesztéseket.

Ámí mégfelújítúsra szoru| de kôltségvetésünkbőT önúllóan nemtudjuk megoldaní:

két gyeľmekmosdónk és afelnőtt nńanyző fęlujítĺsą
uđvaĺi játékeszközeink cseľéje, illetve a bďesetrrentes talaj kialakítása.

3.3 cĺ,zoÁr,rouÁsr ľtĺ-ľÉ,ľnr'nx

A gazdálkodásľa vonatkozó adatok a tźtblźľzatokban kerĺilt kimutatásra. Költségvetésiink
biztosítja az lnténĺény miĺködését, azonban felújítasra, nagyobb kaľbantartrísi feladatok
e|Látźsar a ninc s lehetősé stink.

fv. nĺľnznĺnh[YT Énnĺľo, rtiĺ,sŐ sZERvEx Ár.,ľĺ'r, TARToTT
nronnsnK, ElLEľŐnznsnr

4.1 unnnsE

oľszágos Pedagógĺai Szolgáltató lntézet2011. miĺĺcius |. -20|l. május 31. között DIF.ER
(Diagnosztikus fejtődésvizsgáló rendszer) méľés végzett a Józsefuárosi onkonĺlőnyzat
megrendelése ďapján az ĺívodánkban. A mérésben azok a gyerekek vettek ľészt, akik 2011
szeptemberében iskolaktitelessé vĺíInak, függetlentil attő|, hogy menne-e iskolába. Akik maľ
ľégebben iskolakötęlessé váltak, de még egy év óvodai nevelésben részesĺiltek' nęm vettek
részL. Azok sem, akik a Nevelési Tanácsadó illetve Szakértői Bizottság iskolaérettségi
vizsgźiatźn vettek részt. A méľések eľedménye az akkori, pĺllanatnyi állapotot rögzítl.
Véleményiink szerint ryeľmelĺeink ľeálĺs fejlettségi állapotát az ĺntézményĺinkben
alkalnazott' helyĺ nevelésĺ pľogľamunknak megfelelően kĺalakított fejlettség mérési
eľedmény mutatja.

4.2 ELLENORZESEK

Intézményiinkben a Józsefuárosi onkormłĺnyzat Polgármesteri Hivatal Be|ső El|enőzésĺ
Iľodája minden évben ellenőľĺzte az ál|ami normatíva felhasználásához kapcsolódĺóan a
kedvezményes étkezés dokumentáciĺíĺt. A kedvezményes étkezők nyilvrántaľtásą a
kedvezĺrényre jogosító hatfuozatok' orvosi igazolasok, a szĹilői nýlatkozatok, vďamint a
felhaszľĺlás vezetése minđen alkalommal pontos, naprakész volt.

2009. mĺíľcius 11-én _ a Józsefuaĺosi onkormányzat Polgrímresteri Hivatal Mĺĺvelődési
ťIgrosztáty ellenőnése munkaüryĺ đokumentumok adattaľtamára, a személyi
anyagokban lévő dokumentumok nýlvántaŕására terjedt kĺ. A szurópľóbaszerűen
vizsgĺłlt szeńéýi anyagok minden tekintetben rendben voltak. A besorolás megőllapitźsához
sziikséges munkakönyvek fényrnásolata és egyéb jogviszony igazolĺások, eľkölcsi
bizonyítvőnyok, iskolai végzettséget igazo|ő oklevelek, munkatigyi dokumentációk időrenđi
sorrendbe gyÍĺjtve, a kĺizďkďmazottak illetnénye az adott besorolĺĺsi osztźiy és ťrzetési

fokozatüal összhangban. Valamennyi közalkalĺnazottra vonatkozóan napľakész nyilvantaľtĺís a
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személyes adatokról, az illetnényről, az előmeneteli rendszerľől, vďainint a jubileumi
jutalom, felĺnentési idő, végkielégítés, törzsgardajogosul*ág időpontfiĺĺól.

2O|1. miáĺcius 7-én aJózsefrĺĺrosi Ônkormĺĺnyzat Polglármesteri Hivatal Humánszolgáltatásĺ
ťIryosztály, oktatási és Kulturális lroda munkat^.ĺrsa ismét ellenőľĺzte a munkaüryi
dokumentumok adattartalmát, valamĺnt a személyĺ anyagokban lévő dokumentumok
nyilvĺíntaľtísőú. 1ĺz ellenőľzés sorón fény deľült egy munkatars, Kováosné Pataki olga
munkaügyi dokumentumuban az eltérésre. A kinevezéskor _ amit még az e|őzó óvodavezető
készített el - a jogviszonyok felsorolasa tévesen, hiĺínyosan lett feltĺintętve. A hiránypótlás
megtörtént. Szerencsére a dolgozót semmiféle hátrany nem érte. Nem vĺáItozott a fizetési
osztźiy és fokozat besorolĺísą a jubileumi jutalom és a felmentési idő jogosultság figyelembe
vételének ideje' illetve a kĺĺtelező előlépés ideje sem. A többi, vizsgál|t dokument,ĺíció ľendben
volt.

2011. április 18 2I kĺĺzĺjtt a Józsefuaľosi onkorĺnĺányzat Polgáľmesteľi Hivatal
Humánszolgáltatási Ügyosztály, oktatási és Kulturális lroda munkatársa tanügy-
igazgatási ęllenőrzést taľtott. A vizsgálat néhány ađminiszhatív problémára hívta fel
figyelmtinket. osszegezve megállapította" hogy a vizsgált időszakban a tanügy-igazgatźsi
dokumentumok vezetése, kezelése a törvényi előírĺásoknak megfelelő. A dokumenfumok
rendezettek, esztétikusak, a gonđos nevelői és a vezetői munka mindegyikben látszik.

V. AZINTEZMENY KAPCSOLATREIYDSZERE

Csaldd - óvoda

Folyamatos feladatunk a szülőkkel való együttrniĺködés tartalni megújítĺĺsa.

Célunk a szeméłyiségi és a szĹilői jogok tiszteletben tartłĺsával erősíteni a parhreri viszonyt.
A.z óvodai nevelés a családi nevelésre éptil. A kettő összhmgsą egyiittrnfüödése a gyeľmek
harĺnonikus fej lő désének feltétele.

Az ővoda nem vállalj a źtt. a családi nevelés feladatainak megoldását , de hozzájźtru| a csďádi
szocia|izáció esetleges keđvezőtlen hatásĺínak enyhítéséhez. A családi nevelés hiányosságaiľa
tapintatosan ráirĺĺnyítjuk a szülők figyelmét, felajĺántjuk a szakmai-pedagógiai együttmĺĺködést
a hilányosságok pótlására, a hibák elkerĺiléséľe és a lehętséges mértékig kompenzáljuk a
csaláđi nevelés okozta hátrányokat. A gyermek reális megismeréséhez, értékeinek
felfedezéséhez, alapszijkségleteinek kielégítéséhez aszi|őkethozzźsegítjtik a gyeľmek óvodai
fejlődéséről való rendszeľes és korrekt tájékoztatźssď. Sziikség szerint felhívjuk a sziilők
figyetmét saját jogaikľą szakszęríi és kielégítő tźtjékoztatast adunk a szocialis juttatások, az
iskolaválasztas és más gondj aik megoldásának lehetőségeiről.

.Ą kapcs ola ttzrtás foľmái:

A napi talúlkozlűsok a|ka|mával csak a legfontosabb információk nyujtĺására van
lehetőség, mivel az óvodapedagógus a gyeľľnekek játékának iĺźnyítasávaI van
elfoglďva.

Afogadóóra alkďmas a problémĺák megbeszélésére a szĹilők és az óvodapedagógusok
részéróI egyarĺánt.

A családlátogatds jó alkalom a család nevelési gyakoľlatanak, életkĺiľülményeinek
rnegisrnerésére, a gyermekkel való kapcsolat erősítéséľe.
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Szülői értekezlaeken az ővodát, a csoportot, a gyerrlekeket a sziilőket érintő
legfontosabb témfüa! feladatokat, progľaĺnokat problémakat beszéljfü meg.
Az óvodapedagógus feladata a szülők véleményének meghallgatĺásą javaslataik
figyelembe vétele.

Nyílt napon a snitőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre.
A sztilők személyes élĺnényeik alapjĺán gyeĺnekĺik új vonasait, tulajdonságait fedezhetik
fel. Képet kapnak gyermektik köztisségbon olfoglalt helyéľől, visolkedéséľől,
teljesítőképességéről, egyuttal módjuk van taľsaikkď való összehasonlítasukra is.

A jótszlítlélutón cé|jaa sziilő - gyermek - óvodapedagógus kapcsolatĺĺnak erősítése.

A munkađélutdn, a ,,más,, körĺilľnények kĺiziitti ta|ákozás is jól szolgrĺlja a nyí|t,
őszinte kapcsolat alakj.tásáLt, erősítését. A szülők kĺitetlenebb formában szívesebben
mondjfü el nevelési problémĺáikat, eľedményeiket, ĺiľömeiket stb.

A kiiziis programok, iinnepek lehetőséget teremtenek a család és az óvoda közötti
kapcsolat elmélyítéséľe, egymĺĺs szokásainak, éľtékrendjének még jobb megismerésére,
nevelési elveik kĺizelítésére

Alapelveínk:
bizďomĺa éptilő kapcsolat kiďakíüása minden csďáddal,
e'gyenrangú nevelőtláľsi viszony szorga|mazźsa,
a gyerek fejlesztésébenazővodapedagógus támasza legyen a szülőnek,
a csďádi és az óvodai élet közötti folyamatosságbinosítása,
az egyéĺĺ igények, szokasok fi.gyelembevétele,
az eloítéIętek kikiiszöbölése,
veszé|yeztetett helyzetíĺ gyeľmekkel szembeni kiilöncĺs gondoskodás.

Csalűd-óvoda kapcsolatunkban szem előtt tartj uk:

Az ővodai nevelés lételeme az ővoda és a sziilők között kialakított jó és tartalmas
kapcsolat _ ez e|eĺgedhetetlen a gyemlekek harrnonikus fejlesztése érdekébęn.

A családdal tĺiľténő nyílt és őszinte egyĹittmiĺkĺĺdés csak a kĺilcsĺĺnĺis bizalom ta|ajźn
vďósulhat meg.

- A szülőknek tapasztďniuk kell, hogy tiszteletben tartjuk nevelési elveiket, gyermekük
fej lesztésében tiírsak vagyunk.

Ereznifü kell, hogy gyermektiketazővodában szeretet és biĺonság veszi köriil.

Az ővoda valamenný dolgozójának alra kell tcirekednie, hogy emben magatartźsźna|,
szakmai felkésztiltségével példamutató legyen a családok szźnńra.

A Humdnszolgdltatúsi tigłoszÍúly ĺnunkatĺírsaivď a jć) munkakapcsolat fenntartĺísáľą
erősítésére törekszĹink. Töreksziink a hatĺáľidők betartására, a feladatok pontos végrehajlźsára.
Sok, sziikség szerinti segítséget kaptunk Tolnai Lajos u. 19. sZ. tagintéanénytink
megsziintetésénél, melyet ez úton is köszöniink.

óv o dlíkk al való kao cs o latunk :

Az alóbbi kerületi szakmai munkakôzôsségek munkájdn kereszÍül valósulÍ meg:

óvodavezetők munkakĺĺzössége,
Gyermekvédelmi megbízottak munkaközössége, valamint
Egyéni fej lesztők köľe.
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Célunk: egymas munkájĺának segítése, a gyakorlati tapasztalatok átađása" eľedményeink,
problémáink megbeszélése, összehasonlítĺása volt. Ennek érdekében előadĺásokon"

konzultlíciókon, gyakorlati bemutatókon vettünk részt.

Az óvoda véďőnőiével a kialakított jó kapcsolat fenntaľtasráĺa töľelĺsztink. A védőnő

""gy"dé*"ké"t 
lát"g"tj a az ővodáú,probléma esetén azoma|'jön. A ľÁuop 3.3.2 patyazat

kapcsán tiirekedttink, illetve folyamatosan törekszĺink az együttmfüĺidégre, a raszoruló _

hátrányos, illetve halmozottan hátrĺányos helyzettĺ - gyermekek beóvodĺłz.isa érdekében.

Keriiletiink Áhalúnos Iskoldival való kaocsolgtunk:

Jó kapcsolatunkat bizonyítja" hogy a szülők tźljékoztatasa alapján, tanköteles koru
gyermekeink 88 yo-átkeľiiletĺink általanos iskoláiba írattfü be.

A ktizeliinkben lévő haĺom iskola l. osĺĺĺlyos tanítóit meghívtuk szĹilői éľtekezletĹinkľe,

ahol a tájékoztatźson tul az érdeklődő sziilők feltehették kérdéseiket.

Tanköteles koru óvodasaink etlátogatnak az iskolába egy taníüísi &fua.a Németh Lász|ő

Álta]'ĺnos Iskolábą és Molnáľ Ferenc Magyar-angol Két Taníťási Nyelvű Altalános Iskolába.

Részt veszĺink rendezvényeiken, pl. óvodás rajzveľseny, sport verseny.

Alapelveink:
az óvodźből az iskotába történő átmenet zavartalan biztosítĺĺsa,

a kölcsöntis nyitottság érvényesülése, egymĺás munkájanak megismerése,

kölcsönös bizďom, megbecsĹilés egymás nevelőmunkája irént,

minden gyeľmek örömmel induljon iskolába.

A szülőket folyamatos an tajékoztatjuk aról, hogy melyik iskolában, mikoľ taľtanak nyílt
napokat, vagy foglalkozźsokat az iskolába készülő gyerekeknek (fďiújság, hiľdetrnények,

szóľólapok). oszttinözziik, tĺámogatjuk keľiileti iskolaválasztasukat.

Keľiiletiink bölcsődéível feladatunk kapcsolat, együttműkĺidés kiépítése.

A közműívelődési intézménvek (sziľlhán, rnozi, múzeumok stb.) rendezvényeit a gyeľmekek

életkori sajátosságait, érdeklődését fi gyelembe véve látogatjuk.

A Nevelési Tanlícsadó munkatiĺrsai folyamatos segítséget nyujtanak pedagógiď céljaink,

f"'"datat"k *eg"{ósításában. Logopédusukkal, pszichológusukkal a jó munkakapcsolat

fenntart{ĺsárą erősítéséľe törekszĹink.

A Gvermekvédelmí Iroda folyamatos segítséget nyujt a családok számátra. Segítségiikkel

t.ĺ'ĺteśĺ díj hozzźtjźratást tudunk adni a rossz szociális helyzetii gyermekek szźtmfua" akiknek

szĹilei nehézanyagi körĺilmények kĺizött élnek, ezért ateljes téľítési díjat nem fudnfü fizetlli.

FIa óvoda a gyermekeket veszé|yenetó okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja

megsztintetni, segítséget kér a róaefvlŕrosí Csalúdsegítő és Gvermekiólétí KiinonttóL
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vr. osszncztrs

A-bęĺaoeszómolósiídőszakútékelése

Az lntézmény új vezetőjeként, illetve a tôrvěnyí vóltozlűsokből adódóan elkészítettem a
,,Szabólyąatok kímutatása', tśLb|őzetban felsoro|t míÍködesi szabđIyzatokat (p T|Jz és
Munkavédelĺai Szabá]yzat) kivételével.

Munkatółsí kôzôsségíink harom éve dolgozik egyiitt az 'áúszervezett intézményben.
Eglmdsľa odaJígelĘ problěma érzékeny, egłséges célokért kiizdeni kěpes, segí,tőkész
köziisség. Nehéz, feladatokkď teli nevelési éveket zarunk. Eređményeinket csak
egyiittmiiködve, ĺisszefogással éľhettiik el.

Aktívan ľészt vettĺink az önkormźnyzat TÁMOP 3.3.2-08ĺ1.2008.0002 pátyánatán' mely
ľendkívtil megterhelő volt a nevelőtestiilet számźrą hiszen ľĺivid iđő alatt nagyon sok feladatot
kellett végrehajtanunk, de hasznosnak és eredményesnek taľtjuk. Nagyon sok pozitív
éľtékelést' véleményt' megerősítést kaptunk kiilső szakéľtőlĺtőI ryakoľlatĺ 

.pedagógĺai

nunkánkról, és a vezetett dokumenúácĺóĺnkľól.

A nyugodĄ zavartalan mun|kavégzés feltételei biztosí,tottak mínden tertileten a helyiségek,
esz.kĺizö'k és felszeľelések tekintetében egyaránt' Köľnyezetiink esztétikusan kialakított, tiszta,
rendezett. Tovóbbra ís feladatunk targyi és környezeti feltételeink javítĺísa érdekében a
pá|yazati lehetőségek folyamatos figyelemmel kisérése, illetve pdlyózatok kěszítése _

. 
lłtĺl<inösen udvari játékeszkiizeink megujítísa érdekében.

IntézményĹinkbe jelentkező valamennyí köľzetíinkbe tartouő glermeket fel tudtuk vennL
Magas szintíĺ szakmai felkésziiltségu pedagógusaink a gyermekek egyéni fejlettségét szem
előtt taľtrĺa _ örömteli, taľüalmas tevékenységek tervezésével, szervezésével biztosítottłák a
gyeľmekek egészséges, hannonikus személyiségfejlődését, fejlesztését. Feladataikat a
dajkákkal ĺisszehangoltan láttfü el a gyermekek érdekében.

Ellenőrző tevékenységem az ntézľrény zĺikkenőment es, tiirvényes míĺkiidésével kapcsolutos
terĺiletekre valamint a gyakorlati pedagógiai munka elemzésére, éŕtékelésére, segítéséľe
terjedt kĹ Intézményi továbbképzések keľetében a jövőben is lehetőséget biztosífunk egymás
munkájĺának megismerésére, figyelemmel kísérésére, a közös pedagógiai elv, közĺis attihíd és
követelményrenđszer alakíü{sa érdekében'

Intézményĺink a tiiruényi előírásoknak megfele|őenzavartalanu|, jóI műktidik

Teľvezett feilesztésí és ewéb elképzelések

Tórgĺi feltételeink teriiletén fontos lenne, de lĺiiltségvetésiinkből önúllóan nem tudjuk
megoldani:

két gyemrekmosđónk és a fe|nőtt ruhanyző felujítĺásą

- udvaľi jźltékeszkozeink cseĘe, illetve a bďesetmentes talaj kialakítrása.

Pedagógiai munkánk łirületén tovóbbra ís kíemelt feladatunk:

Komplex Prevenciós ovodai Progľamunk gyakorlati megvalósítása, fokozott
figyelmet foľdítva a hátrrínyos he|yzeťu gyermekek esélyegyeĺilőségének
biztosíüásáľa.

Jól működő paľtneri kapcsolataink szinten tartása.
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TABLAZATOK:

1. A SZoLGÁLTATÁST IGEIvYBB YEVŐKADATAI

Szo|gáitatátst igénybevevők száma (f.ő)

2. ALKALMAZOTTAKADATÄI

Az intézménv alka|mazottainak |étszáma

nevelési év ĺt.anév

2007ĺ2008. 200812009. 2009n0fi. f0r01201t.

Férćĺhely alapító okirat szerint 100 150 150 100

Cśopoľi 4 5 4 4

Létszćml r02 110 98 94

Bejáľó

Hátľrĺnyos helyzetíĺ 57 55 5l

Halmozottan hátrányos helyzetíĺ 2 2l 13

Saj átos nevelési igényu 2 2 2 a
J

Tanuliási, beill., magatart. nehéz. lťlizdő

Gyó gytestnevelésben ľészesülők

Lo gop édiai terápíát i génybevevők l5 27 18 t9

Nevelési tanácsadiíst igénybevevők 1 2 I

Iskolaéľetts égi l fej|ettségi vizsgálatban
részesiĺltek szźmla

8 9+l
(szakértöi l fö

SI.II)

13+1
(szakértöi l fó

SM)

lI+2
(szakértői 2 tr

sNr)

nevelési év /
tanév

pedagógus
(fő)

pedagógiai
munkát

segÍtő (fő)

egyéb (f.ő) Osszesen
fő álláshely

2007t2008. 10 5 2 18 t7

2008t2009. I4 10 4 28 27

200912010. t1 7 2 20 19,5

201012011,. 1l 7 2 20 19,5
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3. EREDI|,ĺEIYYEK

Pedagĺígus továbbképzések

Képzésben
résztvevők

száma

Képzés męnevezése Képzés helye Képzés
Ídőtartama

2ťo ovoda Helyi Nevelési Frogramjĺának
módosítiása az új Alapprogram alapjĺĺn

Euron Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Íntézet

6 óra

lfö ,,A gyermek minđenek felett álló érdeke''
Esélyteremtés az ővođai élet mindennapjaiban

ľĺÖo-szBn-ľÁn
oktatásszervező és Tanácsadó

Kft.

8 óra

2fr ,,A gyennek mindenek felett álló érdeke''
A szabad játét mint az esélyegyenlőség
e|(5mozÁitÁsának egyik eszközn

MoD.sZER..TÁR
oküaüĺsszervező és Tanácsadó

Kft.

7 óra

2ťó Az anyanyelvi fejlesztés lehetőségei 4-7 éves
ryeľmekekĺrét

Logosoft Bt.
1093 Bp. Lónyay u.42ĺb.

30 óľa

2ťo Anyanyelvi fejlesztés 1.átékosan.
Kisgyermekek fejlesztése anyanyelvi és
dnámajátékok.kal

Andaxin
Kultuľális szolgáltató Bt.

30 óra

lfit A sajátos nevelési igényü gyermekek integnílt
nevelésének e|nélete és gyakorlata

Frekog
Pedagógiai Szolgáltató Intézet

30 óĺa

rft (Ki)útkeľeső program: a magatartási
problémák kialakulásrának okai,
megelőzésének lehetőségei és tecbnikák a
magataľtási problémák kezelésére

LOGO.PEDKMBT. 60 óra

3fő Vianális játékot érdekes tectnikĺĺt eszközök
a gyakorlatban

SZORTBT.
1048 Bp. Böröndös u. 30.

60 óra

9fió ovodai IPR továbbképzési progľam
(óvodapedagógusot . tantestiiletek
felkészítése a hatékony egyĺitünevelésre, M
integrációs pedagógĺai ĺendszeľ óvodai
aka|mazÁsára)

Jĺász-Nagykun-Szolnok Meryei
Pedagógiailntérst,Peđagógiai

Szalonai és Szakszolgálat

30 óra

9fr A tevékenységközpontrĺ pedagógiĺák
a|k'a|mazźsźra való felkészítés _ a kompetencia
alapú oktatást szolgáló pe,dagógiai elvet
módszertani és tanulásszervezési eĺ$á.r.ások
megismertetése

Jász.Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Íntézet" Pedagĺígiai
- Szakmai és Szalĺszolgĺálat

30 óra

1ffi ABPE.továbbképzés I. a kiĺItségvetési szervek
vezetői és gazdaľiáęi vezetői részere

Nemzeti Adó- és V.ámhivatal
I(épzési, Egészségiigyi és

Kultuľális Intézete

7 óra
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Áz ĺntézmény által benyújtott pályázatok

nevelési év /
tanév

?áilyőz;atklÍről Pá.ilyánat
témáĘa

Igényelt
támogatás Ft

Eľedmény

2007t2008. Az oktaüísi és
kulturális miniszter

r r/2008. (trr.29.)
OKM rendelet 4 $-a

alapján

Teljcsĺĺľrény
motivációs

p6lryázztlalap

463.000. 463.000.

2008ĺ2009. Fövárosi
Kömktatĺásfej lesztési

Közalapítvány

Eszköz páiyáuat 1.000.000. 0

Az oktatási és
kulturális miđszter

912008. (rrr.2e.)
OKMrendelet
11 $-aalapján

A beilleszkeđési,
magatartási,
tanulási
nehézséggel kiizdő
gyermeket tanulók
felkészítésének
tĺĺmogaüĺsa

65.000. 65.000.

Az oktatĺási és
kultuníIis miniszter
Bn008.Nnr.6.)
oKM ľendelete

alapján

Informatikai
páiyőzat

142.800. r42.800.

2409n0ĺ0. Az oktatási és
kultunális miniszter
28ĺ2009. (VIII.19.)

oKMrendelętę
alapján

lnfoľmatikai
pá|yázat

1.000.000. 1.000.000.

20101201Ĺ.

Elismeľés et kitüntetés ek

Elĺsmeľés, kitĺintetés
megnevezése

eYe Elismeľésben, kitĺĺntetésben
ľészesĺilt személy' szeÍÝ ezet

Adományozó

24



Megnevezés

Bevétel iĺsszesen:

2007t2008.

év

141.237

2008n009.

év

109.114

2009ĺ2010.

év

88.573

2010t2011.

évl

35.684

ebből:

Saját bevétel 8.794 8.709 8.066 4.196

Atvett péĺueszkoz

Tlĺmogatásértékű
bevétel

Finanszíroziís 132.443 r00.405 80.507 31.488

Kĺadás iisszesen: 131.307 Í07.332 8s.617 39.9s0

ebből:

Személyi juttatás 74.09r 57.988 47.847 20.46f

Munkaadói járulék 23.035 17.264 12.043 5.059

Dologi kiadás 34.181 31.880 25.727 14.429

Ellátottak juttatĺĺsa

Felhalmozási
kiadrások

200

4. GÁzDÁLKooÁsn,ł.voNATKoZoÁDAToK

Gazdálkodásra vonatkoző adatok adatok eFt-ban

Az intézmény helyis é gei (db)

Foglalkozási helyiségek Testnevelés Konvha

csopoľtszoba

Ossz.
toľnaszoba főző táIaIő

teľem szak ossz.

4 4 4 I I

, 2oll1. féléves teliesítési adatok

25



Éľtélĺelés (ĺntézményv ezetés
vóIemónve alanián)

naryon jó ió megfelelő nem
meďelelő

Épiiletek állapota x

Mellélĺüelyiségek állrap ota x

Bútoľzgt

@ x

Kiszolgáló helyiségekben x

Irodakban x

Értolreles fntézményvezetés
véleménye alapján)

nagľon Jo i'ó megfelelő nem
megfeIelő

Szeľüáľak felszereltsége x

Tesürevelés feltételei x

Játszóudvaľ, spoľtudvar x

Infrastruktrrrális ellátottság x

Számítógépes ellátottság x

Fe,lújítás, kaľbantaľtás adatok eFt-ban

, zo|1. féléves teljesítésí adat

26



5. $ZNB1'LYZ,XÍoKKIMUTATÁSA

Sr'ab áiyzatok ki m utaÚása

ssz. Szabályzat megnevezése Hatálybalépés ĺdeje

Műköđésĺ szabáiyzatok

1. Helý Nevelési Program 20L0.09.01.

2. Háziĺend 201t.09.01.
ĄJ. SzMSz 2009.10. 07.

4. MIP 2009.09.01.

5. Koza|ka|mazotti Szabálvzat 2008.09. 01.

6. Intézméný Közoktatĺísi Esélyegyenlőségi
Intézkedési Terv

2009.09.01.

7. Gyakornoki Szabáiyzat 2008.09.01.

8. Továbbképzési Pľogram 2008.09. 01.

9. Tűz és Munkavéde|mi Szaba|vzat 2008.06. 30.

Gazdálkodási szabályzatok

t. Iratkezelés i szabá|yzat 2010.0s.01.

z. Eszk'öztikésfoľrĺásokértékelésiszabőiyzata 2010.01. 01.

a
J. Kijzbeszeruési és Beszerzési szabźlvzat 2010.0s.01.

4. Le|tározźsi és lelüírkés zítési szabáivzat 2010.05. 01.

5. Péĺlzkęzelésiszabá|vzat 2010.04 01.

6. Felesleges vagyontáľgyak hasznosítĺásĺának,
selei tezésének szabálv zata

2010.05.01.

7. Számviteli politika szabźly zat 2010.01.01.

8. Vezetékes és mobiltelefon haszrrálati
szabźivzat

2010.04. 01.

9. Ugyrend 2010.05.01.

10. Szabálytďanságok kezelése az tinĺíllóaĺr
mfüödő és gazdálkodó és az önállóan működő
intézmények részére

2010.01.01.

11. Mrmkaľnego sztźsi megáIlapodás az önĺállóan
működő és gazdiĺlkodó és az tinállóan mĺiködő
12 keriileti óvoda között

2010.08.05.

12. Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos
Y ezetői el lenőrzés (FE[IVE)

20t0.01.01.

Budapest, 2011. augusztus 31.

€p3
ooq-ą..,- .9(

Völgyesi Anna
óvodavezető

f7
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Bevezetés

1. óvonÁľr łlĺ.ľar:
Azintézmény neve: Sziváľvány Napktizi otthonos óvoda

Äzintézmény székhelye: 1083 Budapest, Szĺgony u.18.

Az intézmény teleph elye :

Tagóvođa: 1083 Budapest, Tłimő u.38/A

OM azonosítĺíja: 034383

Az intézmény alapítĺíja: Székesfovĺíľos 1897, illetve

Budapest, VilI. ker. Tanács VB., 1975.

Azintézmény fenntartőljaz Budapest Fővĺíľos VIII. ker. Józsefuarosi onkoľmanyzat
1082 Budapest, Baross u.63-67.

Az intézmény gazdálkodás i j o gkiiľe : részben ĺinállóan gazdálkodó

Alapító okiľat módosított számaz 277ĺ2009. (VI. 17.)

Az intézmény típusa : óvoda

csopoľtjaĺnak száma: 7 csoport ( Szigony u.: 4 csoport- Tömő u. 3 csopoľt)

felvehető maximális gyeľme,k|étszńmz 190 fő

2, ľnszÁnĺor,Ásr rnŐszax: ł}ľl.szepternbeľ 1. - 20|'1.augusztus 31.

2008. augusztus l..tő| vagyok a Szivárvány Napktizi otthonos ovoda (1083 Budapest'
Szigony u. 18.) vezetője, t990 őtaďolgoztam ębben azintézményben-

A közoktatĺásról szóló 1993. évi LXXX. ttiľvény 24.$ (1) bękezdése a|apján az ővoda 3 éves
koľtól _ e törvény 6.$ (2) bekezdésében meghatźrozotĺak szerinti _ a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés keretébęn végezzuk a cigźny kulturális
nevelést magyaÍ nyelven, és a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlőđésének organikus
okĺa visszavezethető, vagy oľganikus okra vissza nem vezęthető súlyos és tartós
ľenđellenessége miatt gondozásba vett, gyengénkátő, enyhe értelmi fogyatékos

4. AZ INTEZnffiľ\rY KORNYEZETE:

,óvodank a VIII. keĺület legzsúfoltabb részében helyezkedik e|,. Az intézményĹinkbe
jań gyermekek közii| az etnlkaí řisebbséget alkotók |étszárna az ővođa ĺĺsszlétszámának
50%.át meghďadja, a gyerekek többsége ingerszegény -otthoni köľnyezetben él, nagyon rossz
szociĺílis feltételek kĺĺzött. Lakásaik szoba-konyhas szíikséglakások, melyben több generáció

is egyĹitt él. Kevés a zo|d terĹilet a hźnak közĺitt, a sz(k', zsúfolt udvarokban lehetetlen a
gyeľmekek jáńéka, nincs mozgasteľfü. A szülők többsége munkanélktili, alkalmi munkríkból,
segélyekből és a csďádi pótlékból él, nagyon nehéz ktirülmények kĺizött. Ezekné|, a
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gyermekeknél a családban ktizponti helyet foglal el a megélhetéséľt folytatott ktizdelem; így
kevés segítséget kapnak családjuktól mind anyagi, mind szellemi vonatkozźsban. A csďádok
szabadiđős tevékenysége és a gyermekkel való foglalkozźs között összefiiggés van. A többet
kiľĺánduló, táľsasági életet é1ő szĹĺlők többet játszanak gyermekiikkel, gyakrabban meséInek
nekik, nagyobb ismeľetanyaggal renđelkeztlek, az ingeľszegény köľnyezetboLhoz.zźttlk érkezo
gyeľmekek között gyakori a magatartźszaYaÍos' kevés ismerettel ľendęlkező' A felmérés
szcľint a sztilők igónylik scgítségĹinkct ncvclósi problćmáik mcgoldásĺĺhoz, örömmcl fogadifü
az óvodapedagógusok családlátogatásait.

5. ĺ.z rľľnznĺĺBľw sznnnpn ĺ xľntir,nľ xozorľĺľÁsÁnĺ.ľ:
Köľzete: Budapest Fővaros VIII' kerület Józsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-testülete által
meghatározott utcanév jegyzék szeľint.

A közoktatłĺsľól szóló 1993. évi L)cilx. törvény alapjarĺ kĺjzfeladďa a kĺjzoktatás, mely
magában foglalja az ővodai nevelést.

l.t ALAPF'ELADAToK KoTELEZŐ És vÁLLALn Es AZOK TELJESÍTESE:

NevelőtestiiletĹink mráľ jól bevált gyakorlatként dolgozik az epochális ľendszerű
nevelésĺ pľogľam szeľint. 1998 áprilisa őta e program budapesti bázisóvodájaként
bemutatókat szervezhetiink az érdekJődő óvodapedagógusok, nevelőtesttiletek részéľe.

A program céljai:

öntevékenyrészvéte||e|szerzetttapasztalatokľaépítve.

az ővodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatĺáľsak, sztilők, gyeľmekek szźlmáta
egyaľánt.

kultuľájával

taÍtő óvodai nevelés.

saját megoldást taĺáiő, jć, kapcsolatteľemtő képességgel ľendelkező gyerekek
nevelése.

'li$.. } A környezet védelme, a teľmészet szeretetéľe nevelés, a környezettudątos magatartás
kialąkítása.

A játék a gyeľmek legfőbb' legfejlesztĺÍb'á tevékenysége, alapvető létfoľma, legfőbb
élményforrás, a szocia|izáciő színtere. A gyeľmek személyiségfejlesztésének színtere, ą
tanulás, a készség és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. A ryermek a játékon
keľesztiil tanul a legintenzívebben. Az epochál|is rendszenĺ taĺrulĺási folyamat ene épiil. A
gyeľmekek az ővőĺő źtlltal' tęrvezętt, etrkészített szabá|yjátékokon, játékfelađatokon, játékos



tevékenységeken kercszťil ismeľkednek a matematikával, đolgozzźk fel a köľnyezetrő|
szeĺzett tapasztďatokal, ismeľeteket.

Az epochá|is tanulás taľtalmi eszközei

A kdtetlen epochĺílis tanulási rendszer tartalmi összetevői a köľnyezet. és

matematikatanulás, ének-zene, kommunikáció (beszéd-fejlesztés, mese' veľs, illem), źtbrázolő
tevékenység és testnevelés. Két epocha alakítható ki:

'.o kĺirnyezetismeret, köľnyezetvédelem, munka-, illem-, és

o matematika - tarrulás

Mind a két taľtalom' a köľnyező valóság összefüggéseinek, törvényszerűségeinek
megismeľtetését szo|gá|ja. A köľnyezetismeret az é|ő természeti kĺiľnyezetben és a tĺíľsadalmi
k<!ľnyezetben bekĺivetkezett vá|tozásokat, a változások hatásait, következményeit,
töľvényszerűségeit, míg a matematika a környező valóság tárgyaít mennyiség, kiterjedések
stb., tehát matematikai összefiiggések szempontj ából vizsgá|ja.

A tanulrás fő foľľása minđkét epochában u gy".*"k saját tapaszta|ata, mely
összekapcsolandó a konkľét világgal, mert az igazi megismeľéshez ez sziikséges.
Kiindulópontja az egyéni fejlettség, cé|ja az egyéni képességfejlesztés.

A cigány kisebbségi nevelés az ővodälů<ban a szĹilők igénye a|apjtn, magyar nyelven folyik
a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevslésének iľanyelvei alapjaľr.

Programunk lehetővé teszi az egyéni banásmód és a differenciált foglalkoztatás
megvaló sít asát a gyeľmekek egyéni fej lődésének ťr gyelembevételével.

Fő feladatunknak tekintjük az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést' a
testí, az értelmi és szociális éľettség kialakítását a sikeres iskolai beilleszkedéshez.

óvodĺínk élete színesebbé, gazdagabbá válik, ha megismerik és elfogadják egymás
kultuľáját. Csak akkor lehetiink eredményesek, ha az etnikai kisebbséghez tartoző
gyeľ'mekeket az iskolakezđésig fe|zarkőztatjuk táľsaikhoz' a Íehetségeseket tovább

fejlesájĺik, s minden segítséget megađunk nekik, és a családoknak allhoz, hogy a
gyeľmekek egyenlő eséllyel kezdjék meg iskolai tanulmányaikat. A fejlesztés módja:
egyéni vagy kiscsopoľtos' a fejlesztés taľtalmától Ítiggően.

Dokumentá ciő Az egyéni fej lesztési napló

Tartalma: A fejlesztés iđőpon$a, konlľét cél, terület megnevezése, a fejlesztés
módszeľei, eszkĺĺzei.

Nevelési célunk:

o A gyeľmekben alakuljon ki pozitív érze|miviszony a saját kultura irĺánt:

. Ismeťék meg kulturĺĺlis éľtékeiket (népmesék, népdalok, cigźtny

népművészek alkotásai, népviselet stb.);

' . Ne szégyelljék eürikai hovataľtozásukat

o

Sajátos nevelési ĺgényű gyeľmekek integľált nevelése

Intézménytinkben a gyeľmekek szakvéleményének megfelelően a Józsefuĺĺľosi Egységes
Gyógypedagógiai Módszeľtani Központ es Áłtalános Iskola szakembęreilźLttźk. el a fejlesztési
feladatokat. Rendkívül jó a kapcsolatunk, az egyĹittműködésĺink.



A sajátos nevelési igényri gyermekek nevęlését kiemelten kezeljiik, hiszen fudjuk hogy
fejlőđésiikhöz saját életkoru közössége, életkoľi igények alapján kiďakított élettérľe van
szükség. Az elfogadás megtanu|asa" az éľtékek keľesése fontos a gyerekközösség, a nevelők, a
sziilők száĺnátra is, hiszen a tarsadďmi egyĹittéléstink a|apja. Ezért fontos feladatunknak
tekintjtik a gyeľmekkĺizĺisség elfogadóvá foľmĺĺlását, melyben az egyuttes élményekből
fakadó szeľetęt dominií]'

A saJdtos nevelésl tgěny{I gyermekek neveléséneh megvullisíllÍsu:

o A sériilt kisgyermek haľmonikus személyiségfejlődését, az eredményeit, erényeit,
sikeres prőbá|kozásait éľtékelő, a különbözőségét elfogadó kömyezet kialakítasa.

o A sajátos nevelési igényu gyeľmek irĺĺnti elvárást fogyatékosságźnak jellege,
súlyosságának méľtéke, teĺhelhetőségének biológiai állapota alapján, a nevelés
áltďános célkitiĺzéseinek megvalósítását szęm előtt tartva igyekszünk eléľni.

. A nevelés hatásźlra - a séľülés arźnyában - a sajátos nevelési igényu gyermekeknél is
ki kell alakulnia, aZ akarateľőnek, aZ öniĺllóságra törekvésnek és az
egyĺittľnfüiidésnek.

NevelőtestĹiletĹink szellemiségét, munkáj át meghatározó gondolatok:

,,..'Htt egy gyeľmek biztatásban él, megtanulja
magát szeľetni.

Ha egy gyeľmek helyeslésben él, megtanu|jamagźń szeretni.
Ha egy gyeľmek elismerésben él, megtanulja,

Hogy jó, ha célja van.
Ha egy gyermek tisztességben él, rnegtanulja

az őszinteséget.
Megtanulja mi azigazság és a becsĹilet.

Ha egy gyeľmek biztonságban él, megtanulja,
Hogy bizzoĺ magźlban és a többiekben'

Ha egy gyeľmek nyugalomban él, megtaĺrulja megtalálni saját békéjét.''
(Dorothy Law Holtz)

1.2. GYERMEK- ÉS IF.IÚSÁGVÉDELEM:

Azintézmény életében gyermekvédelem kiemelt helyet foglal el. Gyermekeink tĺĺbbsége igen
ĺehéz kĺiľülmények között é|. Tapasztalataink szęrint fokozatosan növekszik a megoldandó
feladatok száma, a munkanélküli sztilők nęhézhe|yzete, a vidélaől föltelepedett családok
magukkal hozott problémái (védelembe vételi eljárás megindítasa, hatóságok látóköréből való
kikeľiilés stb.) A sok nehézség miatt nagyon fontos az egyéni sorsokkal való t<ĺrődés, a
családgondozás, az egyéni odafigyelés.
Kiemelt célunk, hogy feltárjuk mindazon köľiilményeket, amelyek a gyeľmekek fejlődését
akadáIyozzźi<.'hátrlínyosanbefolylásoljak.

Feladatunknak tekintjĹik, hogy az óvodai keľeteknek megfelelően megadjunk rninden
segítséget a hátrrínyok csökkentéséhez.

Fokozott figyelmet foľdítunk a veszélyeztetettség megelőzésére, amely csak a korai
felismerés, feldeľítés a|apjan lehetséges, ennek elengeđhetetlen feltétele a gyeľmekek
ismeľete, a szemé|yiségfejlődéstikben jelentkező vá|tozások, pľoblémĺík koľai felismeľése, a
családdal való együttmiĺködő kapcsolat kialakítasa. Ez sokszor nagy terhet ró a kolléganőkľe,



de empatikus készségiik, gyermekszeretetĺik, a tenni akarasuk a szülőket is megnyitja és
segítséget kérnek, elmondjrák gondjaikat, problémráikat.
Forrtos a csďád tiszteletben taĺtasu a családi nevelés erősítése és ezze| egyĹittesen a gyeľmek
irĺínti felelősség ébren taĺtźsa. A diszlľéció, a titoktartasi kĺitelezettség minden csďádokat
érintő kéľđésben érvényestil.
A probléma megoldĺísát a sz'jló nyitottsága vagy zźlrtsźryahatározzameg. Az egytittmfüödés
kiépítése nagyon fontos, de sok esetben az a tapasztalatunk, hogy a megoldast intézményen
beltil szeretnék elérni. A lehetőségeinkhez mérten próbálunk ennek az ę|vźrásnak megfelelni,
đe a megoldás, az előľelépés eléréséhez felajánljuk kĺilső szakemberek segítségének
igénybevételét (Nevelési Tanácsadó, Szociális és Gyermekvédelmi lroda, Józsefráľosi
Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ) .

A gyeľmekvédelmi munka koordinálását a gyeľmekvédelmi fele|ősök látják et.

Fő szempontunk amege|ľózés, illetve ennek érđekében együttműkĺidés a családdal.

Gyeľmekvédelmĺ tevékenységĺink háľom teľületre terjed ki:

1.3. SZAKMAI PÁLYÁZAToK. AZOK EREDMENYESSÉGE:

Az iĺ n ko ľm álny zat ľÁľr op s .3.2.08 ĺ 1 -20 0 8. 0 002 p áůy ánatában a ktívan ľészt vettü n k.

Dl - beĺóvodázásĺ tevékenység keľetében kiemelt figyelmet fordítottunk, illetve foľdítunk a
körzetiinkbe tartoző rászoruló gyeľmekek beóvodázásźra. A hátrányos helyzetű gyeľmekek
esélyegyenlőségének biztosítása a megfelelő minőségű és időtartamú ővodáztatásuk nélkül
nem megvalósítható. Eľľrek érdekében szoros egyiittmfüĺĺdést építettünk ki óvodánk
védőnőivel, és a sztilőkkel. Az intézményen beltil, abeővođźzási akadályok e|hátításában a
gyeľmekvédelmi felelősök és a pedagógusok segítettek.

Tejesítés ideje: fOI}.mĺíĺcius 1. - đecembeľ 3l-ig

D4 - progľamkínálat bővítése keľetében, Joľdakiné K. Iľén óvodapedagógus heti két
alkalornĺnal TSMT fęjleszÍő tornát taľtott. Résztvevő HHH gyermekek:
A feladatnak megfelelően elkészítette:

szakmai pľogramterv ét, az éves mozgásfej lesztés anyagźú.,

a foglalkozasokĺól haladási naplót vezetett, mely tartalmazta a tevékenységleírźsát, a
megvďósulźstapaszta|atut, arésztvevő gyermekeket és a foglalkozás időpontját,

a TS MT fo glďkozás ok tarynalatairól éves ĺĺ ssze g zést készített.

Tejesítés ideje: z}Io.szeptembeľ 6..f011. junius 15-ig

A gyakoľlati megvalósulĺás soľán örömmel tapasztaltuk, hogy a gyermekek szívesen vettęk
tészt. a foglďkozásokon. A speciális fejlesztő torna hatasara javult mozgĺískoordinációjuk,
egyre bátľabbak, ügyesebbek voltak, a sikerélményeken kereszttil eľősödött önbizalmuk, sokat
fejlődtek minden téľen, a gátlásosabb gyeľmekek is leküzdötték kezdeti szoľongiłsaikat. A
fejlesztés soľán az idegendszer érettségének, a ľitmusérzé|<nek, a taktilis érzéknek, a



mozgasnak, testvźz|atnak, téľbeli tźtjékoződas. lateľďitrásnak a fejlődését a bemeneti illetve
kimeneti mérések során, nyomon kövęthettiik. A két mérés összehasonlítrása folyamán látható
volt a teľületek fejlődése, amely a TSMT-tomrínak ktiszönhető.

D6 . cé|zott óvodaĺ fejlesztő foglalkozásokat Kíssné P. Bedta óvodapedagógus vezette. 1l
fő HHH gyeľmekkel foglalkozott hęti két alkalomma|, Afeladat ellátásához elkészítette:

} a foglalkozásokról haladási naplót vezetett, mely tartalmazta a fejlesztési feladataít, a
fo glalkozás i dőp ontj át, a fej lesztés tapasztalataít, eľedményes sé gét,

} elkészítette a fejles ztó prograrn éves összegzését.

Tejesítés ĺdeje: 2010. novembeľ 1. - z}It.junius 30-ig

Gyermekeink szívesen vettek tészt ezeken, a foglalkozásokon, mert azéletkoruknak, egyéni
fejlettségĹiknek megfelelő feladatokon keľeszttil sikeľélményhez jutottak, mely növelte
kitaľtásukat, önbizalmukat. Célunk, hogy minđen gyeľmek őnmagźłlozképest fejlődjék és érje
el, vagy ktizelítse meg az életkoníra jellemző szintet, megvalósult.

D3 - nyitott ĺívodai pľogram keretében 2 alkalommal,kézmllves foglalkozästtartottwk az
éľdeklődő sziilők és gyeľmek ek szćméra
Foglalkozás témája:

Tejesítés idej e: 201 1. mźttcius 24.
2011. április 19.

Mindkét ľendezvényiinket tartalmasnak és hasznosnak ítélťúk. A jó hangulatu közös progľam'
a más k<ĺrĺilmények között töľténő ta|źlkozáshozzájaru|ta szülő - gyermek - óvodapedagógus
kapcsolatának erősítéséhez.

Cl - Cétzott beavatkozások a koľai fejlesztés éľđekében: Á[apotfelmérés _ tanácsadás
töľtént t9 fő gyeľmek esetében. A gyermekek fejlettségét Hoľváthné Moldvai Ilona
gyógypedagógus, kĺizoktatási szakérto mérte. A felméĺés eľedményét megbeszélte az érintett
óvodapedagógusokkal, afe|zźtkőztatő pedagógussal és az eľĺe igényt taľtó sztilőkkel.

A gyermekeink szźtmfua rÁaop-s.3.2-08/I-2008-0002 púlylűzat adta lehetőségeket a
kolléganők és az éľintett szülőkkel egyutt pozitívan éľtékeltiik. A kolléganők a gyermekkel
kapcsolatban felvetődött pľoblémak kezelésében megeľősítést, javaslatot kaptak' A szülőknek
lehetősége nyílt külső szakembeľ javaslatát is meghallgatni.

D5/1 és D5l2 - Egyéni fejlesztési tervek: Rendszeľes értékelési ľendszer kialakítása és egyéni
felmérések, fejlesztési tervek készítése keretében kérđőívet töltöttek ki a csopoľt
óvodapedagógusok, a fe|zárkőztatő pedagógus, a szĹilők és a gyermekek.



Takács István eryetemi tanáľ, közoktatasi szakérto megtekintette Szabó Eľika fejlesztő
pedagógus foglatkozását. A foglďkozas megbeszélése során elismęrést kapott a kolléganő a

változatos,sokoldalúfejlesztőfeladatoka|ka|mazásáért.
D2 - Felméľés ĺs ĺntézkedési pľogram kidolgozása a HHH beővodázálst hátľáltató
Úényezőkről keretében Potyák Teréz esélyegyenlőségi szakéľtő kereste fel intézményiinket'

és tapasztalatainkľóléľdeklődött a HFVHHH gyermekek beóvodázasával kapcsolatosan'

H2 . Pedagógus továbbképzés keretében 15 fő pedagógus az alábbi 30 ónás továbbképzésen

vett részt:
óvodai IPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, - tantestiiletek felkészítése a

hatékony együttneve|ésre, az integĺációs pedagógiai ľendszeľ óvođai a|ka|mazásttra) -

20||. maĺcius I7 . 18. 19.

A tevékenységkdzpontú pedagógiák a|ka|mazźstra valő felkészítés _ a kompetencia

alapú oktatást szolgáló pedagógiai elvek, módszeľtani és tanulásszervezési eljáľások

megismertetése - 20l1. ápĺilis 7.8.9.

(. Hl és H3 - IPR adaptálása és módszeľtanĺ mentorálás keretében Hegedűs Judit mentorral

töľtént együttműködést az IPR adaptáIása és módszeľtani mentoľálással kapcsolatban

hasznosnak, és eredményesnek ítéljük, mely tovább segíti pedagógiai tevékenységtink

fejlődését, fejlesztését a HH/ŕIHH gyeľmekek harmonikus, eľedményes fejlődése, fejlesztése

érdekében.

Az IPR Program módosítása közös vizsgźiat,eleĺnzés, megbeszélés alapjĺĺn töľtént.

A módosított trPR Pľogramot a nevelőtęstület 20l1. május 31.-ei nevelőtestületi éľtekezleten

elfogadta.
Nevelőtestiilet fontosnak tartja, kiemelt feladatának tekinti a HH/FIHH gyeľmekekkel való

fog|a|kozást. Minđen gyermek szźlmára_ kĹil<inös figyelmet foľdítva a HH/HHH gyeľmekekľe

-változatos tevékenységeket kínálva biztosítjuk a saját, egyéni fejlődési ütemének megfelelő

fej lő dést, fej le szté st, t e h e t s é gé ne k fe|fedezését, kibontako záséi.

Tejesítés ideje: f}|I. április 12. - június 15.

1.4. GYERMEIíTANUL ŐI BALESETEK SZÁM

IĺtézményĹinkben, a beszĺĺmolási időszakban nem történt tanuló baleset.

u. Az intézménv belső mĺĺkiidésének elemzése

2. |'. Intézményi minőségiľányítási pľogľam megvalósulása

2007.2008 tanév feladata a teliesítménv éľtékelés.mérés bevezetése:

A teľvezés a|apja az Intézményi Minőségirányítási Progľam, a feladatokat ennek alapjén

hatőroztvk meg. A Minőségfejlesztést Tĺĺmogató Csoport jelölte ki és kooľdinálta az ęgyes

rninőségi körök éves feladatát. Konkľét feladatok és hatĺíriđők voltak, megbeszéléseinket az

aktualitásnak megfelelő sűľűséggel taľtottak.



Fontosnak éľeztiik a felmeľtilő pľoblémĺák azoĺlna|í kiküszöbölését, gyors megoldási
lehetőségek keľesését. Egy.egy feladat elvégzése sorĺán a tapasztďatokat megbeszéltük, a
munkataľsakka|', értekezlet keľetében megvitattuk, egyĺitt hataľozfuk meg a további lépéseket.
A Minőségfejlesztést Trámogató Csoport vezetője volt az elsőszámú felelőse a hatáľidők
betaľtásrának, a dokumenüációk elkészülésének, és ő tájékoztatta a vezetőt valamennyi
minőségi kör tevékenységéről. A MTCS vezetője a nevelőtestiilet felé a feladatok
elvégzéséľől felévente egy alkďommal beszámolasi kötelezettségét teljesítette. A minőségi
kĺĺľök pedig egy.egy feladat befejezéséről rendszeľesen szĺímot adtak a nevelőtesttilet, illetve
az aLka|mazotti k<jzö sség előtt.
Az éves beszámoló nemcsak az e|végzett feladatok ismertetését jelentette, hanern egyben
ĺisszefoglalta mindazokat a korrekciós javaslatokat, intézkedési terv javaslatokat, amelyek
szĹikségesek voltak. A Minőségfejlesztést Trímogató Csopoľt folyamatosan kiemelt
feladatának tekintette a szeÍvezętfejlesztést, a minőségfejlesztés iranti elköte|ezetĺséget az
intézmény alkalmazottainak részéről. Ez megnyilvánult a dolgozók egyľe nagyobb szĺłmú
bevonásában, a feladatok leosztásában. Jó példa volt eÍTę a nevelési évben a pedagógusok
teljesítmény mérésének, éľtékelésének sorĺín felvetődĺĺtt problémak kiktisz<ĺbĺilése, a technikai
dolgozók teljesítménymérés szempontsoľanak kidolgozása a dajkák bevonásáva|, az
ntézményi helyzetértékelést segítő SwoT -ana|ízishez adott észrevételek, megoldási
lehetőségek megfogalmazźsa, az ebbő|' fakadó teendők, intézkedési tervek kĺĺzös átgondolĺísa.
Többek kĺizött ezek a feladatok adtak módot affa, hagy az alkalmazotti közösség egyľe
nagyobb szárlban ráéreżressen aJTa' hogy a minőségiľanyítas közĺjs e|hatźrozáson' a
megoldasi lehetőségek kĺjzös keresésévęl, véghezvitelével vźÍhat mtĺkĺidőképessé,
a|ka|mazhatóvá. A dólgozók aktív bevonása erősítette az elköte|ezettséget. Űgy &ezzi,k így
sikerül fejlesztenĹink szakmai önképzésfüet, szak'ľnai tájékozottságukat, szęwęzeti
kulturankat.

A 2008i2009-es tanévben az intézmény vezetéséľe a megbízásom 2008. augusztus 0l.-től
élt.

Kiemelt feladat: A telj esítmény értékelés-méľés bevezetése :

Komoly munkát végzett az MTCS Kissné Poór Beáta vezetésével. Az IMIP-ben
megfogalmazott teendőket az éves munkateľvük a|apjän folyamatosan végezték.
Korľigálták, ill. készítették a kérdőíveket, tĺsszesítették az eredményeket,
kcĺvetkeztetéseket vontak le. Mindezt megrijult formában a minőségiľanyítási
követelrnényeknek megfelelően tźhlźnatos, áttekinthető formában. Így konlaéttá váit a
munka, hiszen meg kel-lett foga|mazni a feladatokhoz az utat: felelőstiket, hatĺáľidőket, a

korľękciós feladatokat is. Komenda Erzsébet feladata volt a kapcsolatok szervezése, a
kéľdőívek kidolgozása. Különtisen a szülőkkel való jobb, tartalmasabb kapcsolat
kialakítĺásaĺa tettük a hangsúlyt, hiszen az e|őzo évi mérések eredményeiből adódó

feladatok volt ezek. A gyeľmekek fejlődésmérésének összegzése Szabő Erika
feladata volt, ebben a munkában Lauter Péteľné segítette' Prccízen taľtotta magźl' az
időpontokhoz. Minden csoporttól kérte a mérési eredményeket, amit szrímítógéppel
végzett mindenki. A hetes értékelési skála továbbra is jobb, ĺírnyaltabb értékelésľe adott

lehetőséget.

A teljesítményéľtékelési ľendszer műkĺjdtetése:
HatáLva: Az őv oda aLka|mazotti köľe

Éńényessége:
200712008 akipróbálás éve volt
2008 l 2009 kötelező feladat

f009 .j anuár 1 -től törvényi v á|tozás: A telj esítményértékelés minősítése



323|2008.(XII.29.) Kormáĺry rendelete a közalkďmazottakról szőlió t992. évi )ooilIl.
Töľvény végľehajtasaról a közoktatási intézményekben táľgyú 13811992 Cx.8.) Korm.
Rendelet módosítasaról

' ,)Minden olyan esetben, amikoľ a jogszabźůy a munka értékelése tekintetében, illetve
valamilyen jogktivetkezrnény _ideéľľve a munkaügyi jogvita kezdeményezésének
lehet.őségét is- a|ka|mar,äsakor minősítést említ, azon közoktatąsi intézményekben
foglalkoztatottaknál a teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell éľteni.

Elkésziilt - teľmészetesen aktív közremúködésükkel _a technikai dolgozók munkáját
éľtékető szempontsoľ is.
A nevelői éĺtekezletek témája az éves munkatervben leírtak szeľint alakult. Nagyon
színvonalas előadásokat hallhattunk a Mentálhiegéne az óvodában ill. a
Konfl iktuskęzelési stľatégiákról.

Az öllképzést most a feladatok megbeszéléséľe fordított'uk legtobbször, de azért az t$
információk is átadásra keľiiltek.

'@
Ebben a tanévében megújítottuk a mérési tźb|azatokat és néhany szempontot átdolgozhrnk.
Az adatok móđosítása, újra telepítése szintén megtöľtént
A siker kľitéľiumokat megvĺíltoztattllk,mely teljes mértékben az olĺIp-hezigazodik.
Szeptembeľben minden csopoľt megkapta a mérési időpontokat, korosztályokat, és az
elkészítés idejét, ľendjének menetét is.
Pozitív eľedmény, hogy megint sokkal ľeálisabb volt a pontozas az e|ozó évek.hez viszonyítva'
Az eĺedményeink jók, hiszen a méľési adatok tarta|mazzźl< a SNI A gyeľekek eľedményeit is.
Természetesen ezenkívül sok a részképesség problémákkal kÍ'izdĺĺ óvodások száma is.
Ahozzáađott pedagógiai éľték hasonló a tavalyihoz,me|y szintén munkánk eľedményességét
mutatja.
Az iskolakésziiltségi szint jó átlagot tĹikľöz azidénóvodai viszonylatban.
A két gyengébb terület/ ábrázo|ás,ének-zeĺĺel źidolgozásautźnazeľedmények közel
azonosak a többi méľendő teľülettel. Ezétttlgy gondolom megfelelően javítottunk a
szernpontokon.

Mérési iđőpontok:
o Bemeneti mérés - óvodába lépés után egł hónappal (minden gyermek)
o Sindelar-méľés _ 5-6-7 łćves g1łermekek számára (szeptember-október)
o Aktuális fejlettség mérése 1. - ohóberben _ minden głermek (ez egyben az új

g/ermekek bemeneti mérése is)
o Aktuális fejlettség mérése 2. - májusban (minden gyeľmek)
c Sindelar- kontroll mérés - májusban a nevelési év elején felméľt 5-6-7 éves

glermekek számára
Az iskolába menő gyermekek utolsó fejlődésmérése a kimeneti mérés!
A fejlődési napló a bővített szempontsorát megjelenítő:

A fejlesztést segítő szakembeľek javaslatđ, szakvélemények (fejle"sz!ő pedagógus,

logopédus, utaző győgypeđagógus, pszichológuš stb.) _eddig.is volt, csak szóban.
púéi fontos az kásbe|ii felttĺntetése, meÍt követhetőbb, hogy egy-egy gyermek
esetében mennyi segítséget ađunk. Továbbá bizonyítja, hogy észrevettiik, jeleztiik a
problémákat, segítséget kértiink, illetve résztĺnkről megtörtént a javaslat a további
vizsgiĺlatok sztikségességére.



Áttekinthetőbb abból a szempontból is, hogy tudatosan, egyénľe szabottan,
szakembeľek vizsgálati eľedményeit, útmutatóit figyelembe véve, velfü
egyiittmfüiidve alakítjuk ki a fejlesztési koncepciót.

eredményeit is igyeksziink áttekinthetőbbé tenni :

@ a második _ kontľoll méľés is ugyanazon a lapon szerepel
Q ereĺ|ményę számszęnĺ sítheÍő
O megnevezése a sz.iltj szźtmaľa is éľthetőbb _(mit is jelent konĺaétan egy-egy

részképesség )

Teljesítményméľés, . éľtékelés
A hatékonyabb diffeľenciálás érdekében átdolgoztuk a pedagógusok teljesítménymérésének
indikátoľait.
Törekedttink a konkrét megfogalmazásta, hogy mindenki ugyanazt értse, gondolja az adott
indikátona vonatkozóan, Az eljáľásľend a|apjén kétévente kell elvégezniink a
teljesítményméľést, éľtékelést, mely a következő tanév feladata:
o technikai dolgozók mérésĹéľtékelési szempontsoĺának felülvizsgálata megfog a|mazása a

minél objektívebb minősítés, a teljesítményben megmutatkozó kiilönbĺĺzőségek
kimutathat ő sága érdekében

o azintézmény teljes alka|mazotĺi körének teljesítmény méľése, éľtékelése az IMIP-ben
me ghatár ozott e lj ĺírásrend alapj an.

A 2010/201l.es tanévben

Pedagógĺai munka kiemelt feladatainak éľtékelése:
A telj esítmény éľtékelés-mérés

A2010-2011-es nevelési évben zökkenőmentesen lezajlottak a csoportlátogatások, ezen belül
az egyes óvodapedagógusok munkáját a teljesítmény éľtékelés-mérés szempontsoľának
a|apján végeztfü'
. Munkájuk soľiĺn tiikrözódottaz elhivatottság. A mindennapi tevékenységekben a gyeľmekek
egyéni fejlettségét taľtották szeľn e|őtt, hiszen programunk is eľľe épül. ttleteik
kifogyhatatlanok a gyeľmekek érdeklőđésének felkeltéséhez, illetve fenntartásához. Iel|ernző
testiiletünkre az á||andó megújulás. Nyugodt szíwel monđhatjuk, hogy az ővodapedagógusok
nem csak a|á./.ogatás időtartama a|attvégzik felkészültęn' magas színvonalon a munkájukat,
hanem egész évben folyamatosan.
Az értékelés gyakorlati megvalósítása soľán azt tapasztaltuk, hogy az átdo|gozott
szempontsorunk még minđig kisebb korrekcióra szorul. Az indikátorok nem elés konkrétak a
tanulási folyamat ellenőrzésere, értékelésére. Úgy gondoljuk - és ęzek egybeĺia kĺivetkező
nevelési év feladatai is, hogy a ktilĺjnbĺlző foglďkozźsok, kezdeményezések (ének-zene,
anyanyelv-és kommunikáció, ábrźnolĺĺs stb. külön témakĺĺrként miís-más indikátoľokkď kell,
hogy szerepeljen, mert így pontosabb (differenciáltabb) képet kapunk az ővodapedagógusok
teljesítményéről.
Azt szęretnénk elérni, hogy a vezďői éľtékelés és az ĺinértékelés minél jobban kĺĺzelítsen
egymáshoz, meľt a sikéľkritéľiumokat is ennek a|apjanhatároztllk meg (90-95%). Célunt< a
reális teljesítményéľtékelés a hatékonyabb munkavégzés éľdekében.
A vezetői feladatokat ellátó óvodapedagógusok, és dajkák és más technikai dolgozók
értékelése is megtöľtént. Ez utóbbinźů az indikátorokat szintén átdolgozťuk, pontosabban
bővítettfü. Ene azért kęnilt sor, meľt a módosított Alappľograrnmal, illetve helyi nevelési
pľogľammal összhangban eľőteljesebben kívántuk hangsúlyozri a dajkáknak a nevelési
folyamatba t<jľténő bevonását.... ,,a dajka feladata is, hogy fo|yamatos ođaÍigyeléssel
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biztosítsa a gyerekek komfortérzetének kielégítését.,' ,fz önkiszolgólósi feladatoh gondozási
tęendők végzése során elengedhetetlennek tartjuk az óvodapedagógusot a dajkak (az

óvodában dolgozó felnőuek részéről) a gyermelcek egléni ismeretét, a modelĺértélcű
segítőkészséget, tapintatot, és tijrelmet' Tôrelrszťink a tevékenységeket kísérő tudatos, pontos
szóbeli megerősítésre. Az tinkiszolgálási teendők által célzottan alakítjuk a głermek én-képét,
önállóbbá válósát.,.
A gyermekek tbjlĹiclésének, az egyéni képességfejlĺĺclés nyomon kĺĺvętésénęk dokumęntumai a
mérési időpontok a tervezettek alapjĺán töľténtek.

Minden nevelési év elején az összes nagycsopoľtos koru gyermeket óvodrínk
fejlesztőpedagógusa képességfelmérő vizsgáIatta|, mér fel. Ennek fiiggvényeben segíti az
óvodapedagógusok szźnnźra is a megfelelő egyéni fejlesztési terv kialakítását. Amennyiben
szükséges, úgyjavaslatot tesz további szakszolgálatok segítségének igénybevéte|éhez.
A képességfelméľés eľedményéĺől minden érintett sztilő - előzetesen egyeztetett időpont
szerint - tájékoző dhat.
A tavalyi évhez hasonlóan azisko|źha menő gyermekek sztilei gyeľmekük óvodai fejlődését
tiikrtjző eľedméný ismerhették meg. A pedagógiai hozzáađott éÍték megźi|apítását,
kiszĺĺmítását az iskolába keriilő (kimenő) gyerekekľe vonatkozóan a beĺneneti és a kimeneti
mérés ktilĺĺnbsége adja.
Be'rneneti mérést óvodába kerĹiléstől szĺĺĺnított első hónap után, egységesen megadott
szempontok alapjan végziink minden nevelési terĹĺleten.
Kimeneti mérésnek nevezzfü az iskolába keriilés elott végzett utolsó rnérést, amelynek
szemp onts o t a ngy aÍIaz, mint az óv o dáb a kerüléskor'
A.pedagógíaihozzáađott éľtéket tehźĺt a bęmeneti és kimeneti mérés kĺĺzötti különbség adja.

Ezt gyetmekenként, területenként számolták ki a csopoľtos óvodapedagógusok és készítettek
belőle egy csopoľt át|agot. Ennek rnegjelenítése grafikonon történt annak éľdekében, hogy a

szülők pontos, áttekinthető képet kapjanak gyeľrnektik fejlőđéséľől, ha azt apedagógusokkal
megbeszélik.
Az iďei nevelési évben az iskolába męnő gyermekek az ővodźha kertiléstő| az ővoda
befejezéséig óvodai szinten 40 % -ban fejlődtek:

Bemenet |(imenet Pedagógiaiłlozzáadott

Azźú|agokatbefolyásolj aaha|mozottmhátrźnyos helyzehĺ gyeľmekek száma(HHH) l27 fő/,
és a Sajátos nevelési igénytĺ (SNI-s) gyeľmekeké (2) fő.
A kimeneti mérések a|apjan a legalacsonyabb éľtékek az érze|mi élet (77%), és a

kommunikáciô (T9%)teľĹiletén lettek. A következő nevelési évben azezekjavítésźttcé|ző
fejlesztési módok kiđo|gozásfuatĺirekszĹink _ a családok bevonasával is. ]

Bemenet Kimenet Pedagĺógĺaĺ
hoazáaČlott éľték

Ttimő 33% 75% 42o/o

Szigon-y 42% 80% 38o/o

Osszes: 37.5% 77,syo 40"/o
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A gyeľmeki elégedettséei vĺzseáIatok eľedményének összegzése:

67 fő részvételével 87o/o-os elégedettség
A méľés célja: A helyi óvođai nevelési programtlnkban megjelĺĺlt tevékenységi lehetőségeket
mennyire é|vęzk a gyerekek, mi az, amin változtatni.
Méľés eszközeként: Beszélgetés az ővodai tevékenységekľől készült képek nézegetésével.
Az elégedettségi eredmények:
.Ą leginkább elégedettek: játék az udvaľon (97 o/o), ének-zene (97 o/o), torna(94o/o) ,
matematika tanulás (94%)
Legkevésbé elégedettek játék a babaszob źbaľ- (75%), źtbtázolő tevékenysé s GI%)

A mérés eredményeiből adódó feladatunk volt, hogy a kevésbé kedvelt tevékenységek
(ábtázolźs, babaszobai játék) mutatóinak javítása - a szülők bevonásával. Kĺizös élmények
biztosítása játszódélutanok ďkalmával (pl. kézműve foglalkozás, barkácsolás a szülőkkel
egyĹitt, ringatók, altatók egyĹittjátszása)

A pedaeó gus elégedettségi vizseálatok eredménvének iisszegzésé:

A mérés célja: Hogyan|átjaa nevelőtestĹilet önmagát?
(egyÍittmtĺködés, szakmai ĺinmegvalósítás, szociális kohézió, személyes kapcsolatok,

kozér zet ; viszony az intézmény -v ezetéshez)
Az ĺívodapedagĺí gusok elégedettségét:
Az óvodavezető munkájáva|kapcsolatosan, 15 fő Észvételével (100%-os arány)
A méľés célja: Hogyan vélekedik a nevelőtestu|et az óvodavezetőről?
(szakmai kompetencia, infoľmáltság, teljesítményigény, demokľatizmus
A méľés eredménye:9}Yo-os elégedettség , mely nem igényelt intézkedési tervet.

o Nevelőtestiileti elégedettséget -t6 Íő részvétetével (100-os arĺíny)
Á méľés célja: Hogyan |átja anevelőtestĺilet önmagát?
(egyĹlttműktiđés, szakmai ĺinmegvalósítas, szociális kohézíő, személyes kapcsolatok,
közérzet, vi szony az intézłnényv ezetéshez)
A méľés öŠszęsített eredménye: v5 %o

A pedagógusok leginkább elégedettek azintézmény tevékenységével kapcsolatban
o viszony az intézmény- vezeté she z (9 0%), o személ ye s kap cs o l atok (7 6%)

A pedagógusok legkevésbé elégedęttekazinÍézmény tevékenységével kapcsolatban
oszociális kohézió(65%,) .egyuttműkĺjdés, segítségnyújtás (68%) oszakmai önmegvalósítás
(74%)
A nevelőtestĹilettel töľténő megbeszélés soľiín affaakövetkeztetésľe jutottunk, hogy olyan
tiírsadalmi, gazdasági pľoblémák vannak jelen, amelyek a kollégáktól ftiggetlenek.Ezęk
kihatással vannak akozérzetunkľe, érezhetőek a gyermekkel és szüleikkel való kapcsolat
során is (társadalmi , anyagi megbecsülés, egyĹittműköđés, tisztelet hiányossága stb.)'

o A technikaĺ dolgozĺík elégedettségét - 9 fő részvételével (90%.os aľány))
A méľés célja: hogyan ítéIik meg tevékenységfü súlyát, intézményi helyzettiket?
(önbecsülésük, egyĺittmĺĺködéstĺk fontosságĺínak eľősítése)
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osszegezve elmondható, hggy azintézményhezpoativ aviszonyrk. Anevelőtesttileti
éľtekezleten részletesen átbeszéltĺik a véleményeket mindkét tagóvoda viszonylatában.
A kĺjzel 90%.os elégedettség nem igényelt intézkedési tervet.

Á. szülői eléeedettségĺ vizsgálatok eľedményének iisszeEzése:

ó3 fő ľészvételévet (67 o/o.os aľány)
A méľés célja: Az intézménnyel kapcsolatban á||ő szülők igényeinek, elvaľásainak
megismeľése. Mennyire ismeľik a szülők gyermekeik elvárasait, elégedettségét, van-e

összhang a kettő között illetve az ővoďanevelési programja ktĺzĺitt.

Leginkább elégedettek:
Szívesen jiĺr a gyeľmeke óvodába
oA gyeľmek gondozottsága
oVéleményiik szerint az óvodalegfontosabb feladata a gyermekek feliigyelete, testi
épségének biztosítása , a bęszédkészség fejlesztése és az. 
iskoláľa felkészítés\ ,Legkevésbé 

elégedettek : Kevésbé taľtjĺík az ővođa legfőbb feladatrínak hogy a gyermek
kedvére jútsszon az óvoddban (l9Yo), sokat mozogjon (28%), illetve bardtokat szereĺZ,en

magdnak (23%).
Az egészséges életmód szemléletének alakítása amozgás fontosságának érzéke|tetéséľe,
gondozási teendők otthoni gyakorlásaľa tett javaslatok játékos tájékoztató foľmájában
Bár sok szülőnek segítetttink az értelmezésben' ellentmondások fedezhetőek fel a

vźiaszadásban, ezért azSZMKbevonásával a tartalmi, formai felülvizsgálatot elvégeztiik.)
A paľtneri elégedettségméréssel kapcsolatosaÍL aÍÍa a megállapításľa jutottunk, hogy az

évenkénti mérések helyett źita|źĺban kétévente tartjuk sziikségesnek az igények,
elégedettségek felmérését. Ugyanis egy-egy koľľekciós, vagy intézkedési terv
megvalósításĺĺnak, az tljabb kĺivetkeztetések levonasának elegendő időt kęll hagynunk.
TesszĹik ezt azért is, mert sem a gyerekcsopoľtok, a szülők, seĺn az a|kalmazotti közösség
összetétele nem változik olyan mértékben évente, hogy az elégedettségek, igények reális
felmérését veszé|yeztetné. A problémak döntő többsége tĺĺrsadalmi szinten jelentkezik,

hirtelen felmeľülő helyi problémfü kezelésére akár egy ĺendkíviili sz{ilői értekez|et,

nevelőtestĹileti vagy éppen alka|mazotti értekezlet is összehívható.
I
\

rskolai elégedettségi vizsgálatok eľedményeinek tisszegzése:

o .Ą Pľáteľ. a Losonci és a Deák.diák Általános Iskola elégedettséeét

A méľés célja: Milyennek ítélik meg a jelenlegi első osztályos gyeľmekek (volt óvodásaink)

fejlettségét (egészséges életmód, éľzęlmi nevelés, iľodalmi nevelés, mozgásfejlesztés,
.eszkĺjzľrasználat, elemi ismeretek önmagukról. . . .)

Az eľedményességi mutatő z7 7 
oÁ.os elégedetts é g

ĺ' 00 7o -osan elégedett ek az alábbi teľületekkel

r sikertilt az o sztźůykö zö s sé gb e bei lle s zkedniük
ogyeľekek irodalmi neveltsége
oa gyerekek zenei neveltsége
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o az őv oďa mozgasfej lesztő munkáj a

Kevésbé elégedettek:
oalapvető illemszabályok betaľtása
okommunikációs képességek
o gtlnĺIo|kotlási m{ĺvel etek

Az elégedettségi vizsgálatból adóđó feladatunk volt kétoldalú kapcsolatbővítés, a sikeľes
óvođa-iskola kapcsolat, a kudarc nélküli iskolakezdés megkönnyítése éľdekében. Az
iskolĺákkal való kapcsolatunk, apźtbeszéđ véleményiink szeľint pozitiv iľányba halad.

MinőségirányításÍ rendszeľünk eredményessége:
A paľtneľi elégedettségméréssel kapcsolatosan aÍTa a megáIlapításra jutottunk, hogy az
évenkénti mérések helyett áIta|źtban kétévente taľtjuk szükségesnek az igények,
elégedettségek felméľését. Ugyanis egy.egy korľekciós, vagy intézkedési teľv
nregvalósításának, az tĄabb következtetések levonásának elegendő időt kell hagynunk.
TesszĹik ezt azért is, meľt sem a gyerekcsopoľtok, a sziilők, sem az alkalmazotti közösség
összetétele nem változik olyan méľtékben évente, hogy az elégedettségek, igények ľeális
felmérését veszé|yeztetné. A problémĺák dĺintő ttibbsége taľsadalmi szinten jelentkezik,
hirtelen felmeľtilő helyi problémák kezelésére akź!Í egy ľendkívüli szülői értekez|et,
nevelőtesttileti vagy éppen a|ka|mazotti értekezlet is ĺisszehívható.

2.3. MUNKASZERVEZÉS. INFoRMÁCIóÁRAMI,ÁS

A pľogľam a|ka]mazásĺíhoz sziikséges önképzés,továbbképzések jól működtek' Továbbľa is
fontosnak tarjuk amźn bevált ľendszer folytatását azintézmény szakmai színvonalának
me gtaľ'tás a és a szew ęzetfej l e sztés érdekében.

Önképzés cé|jaaszakirođalom megismerése, folyamatos követése, munkaktizösségi
munkában v alő részv étel, hospitálás tapasztalatainak megszerzése.

Továbbképzés : továbbképzési terviinkben megi elöltek alapj án folyt.

Belső továbbképzések az éves tervek alapján folýak. Itt lehetőséget biztosítottunk
továbbképzéseken hallottak źúadäsźtta, ezze| is támogatva a korszenĺ változatos, folyamatosan
megrijuló módszeľtani nézetek megismerését. A széles módszeľtani ismeľet újabb és újabb
lehetöséget ad a kipróbá|ága. A pľevenciő, a felzźrkőztatás, illetve a tehetséggondozás
hatékonyabbá tétele az új ismeretek biľtokában valósulhat meg.
Kiemelten fontosnak tartjuk intézményi szinten az egy'itt do|gozó óvodapedagógusok és
dajkak összehangolt munkáját. Ennek érdekében az a|<tllá|is témáknak megfelelően őket is
bevonjuk a belső továbbképzésbe.

Nevelőtestületĺ értekezletek során az aktuális feladatok, pľoblémĺĺk megbeszélése, megoldási
javaslatok elkészítése a hatékony pľoblémakezeIés, az ínformációráramlas biztosítása a cél.

Feladata: Az azonos pedagógiai nézetek és az egytittgondolkodás kialakítása, a feladatok
meghatěltozäsa.
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Alkalmazotti órtekezletek soľĺán az ővodacélkitiizéseinek, és a soľon következő feladatainak
ismeľtetése a cél.
A hatékony munka szervezéséhez sziikséges a technikai dolgozók pedagógiď ismeľeteinek
bővítése.
A jó alkalmazotti légköľ érdekében a dolgozók javaslatainak, véleményének meghďlgatása
fontos.

ilI. A feladatellátás feltételľendszeľe

3. 1. Személyi feltételek

2007-2008 tanév
1 6 fo pedagógus dolgo zott az intézményben a Szigony u ľészlegb o| tźtvozott kolléganő
helyére sikerĺilt a kęľĹilet sajátosságait isrneľő óvodapedagógust tďálni.
A technikai dolgozóknál kĺivetkezettbe vá|tozźs I,25 álláshelyet kellett ismét megszüntetni.
Igy mindkét óvodában 5-5 dadus néni dolgozhatott, Nagy Imľéné átkeriilt a Tömő utcai
éptiletbe, a Szigonyban a konyhźúSzäszí Józsefrlé vette át.
Az ővodavezeto Czoller Ernőně május l.-től felmentését kéľte.

2008-2009 tanév
A nevelőtestületben bekĺivetkezett vá|tozéts: Fogaľasi Antalné nyugdíjba vonult, kis időre
sikeľült pótolni, de a kolléganő a kerületi nehézségeket megtapaszta|va elment. A Tömő
óvoda Napocska csopoľtjába Hegedüs Anikó Rita keriilt. A Szigony ovoda sáľga napocska
csopoľtjába egy új kollégaĺrő keľiilt Kovácsné Kovalszky Tünde személyében. Szźtmźra a
kerület nem volt ismeretlen, meľt a SnJ;zu-i óvodából jötthozzźnlk. Lintnemé Nagy Eszteľ
párjaként tevékenykedett, Esztertől sok segítséget kapott az év folyaman. Új kolléganőként
kösz<inthettiik köľiinkben Faľkasné Beľeczki llonát, akinek a Katica óvodában megszűnt a
szerzi5dése' s nektink volt lehetőségiink az a|ka|mazásáľa ( nyugdíjba vonult kolléganő .
helyére).
A technikai dolgozóknál bękĺjvetkezett vá|tozts, a Szigony u. óÝodában Szászi Józsefné
távozotÍ., helyére Yáradiné Faľkas Andrea került. Mindkét óvodában 5-5 dadus néni
dolgozhatott, Nagy Imľéné visszakeľiilt a Szigony utcai épületbe.

2009-2010 tanév
A nevelőtestületben a tanév során személyi vá|tozás nem t<irtént. A két tagovóda
csoportjaiban a hatékonyabb pedagógiai munka és együttmiiködés elősegítésére történtek
változások. A Tömő óvoda Napocska csopoľtjába a Szigony u. ľészlegbőI Kovácsné K.
Tünde, a Szigony Ővoda sarga napocska csopoľtjába Hegedűs Anikó kenilt.
A technikai dolgozóknál -I|eaBtzsébet- dadus néni nyugdíjba ment'

2010-2011tanév
A nevelőtesttiletben a tanév soľán szeľnélyivźůtozás nem történt, azonbanaz akÍuiáIis személyi
feltételek sok nehézséget okoztak. Egy kolléganő ( Győrffyné K. Ágnes ) 201l januáÍ O|.-től
egy év fizetés nélküli szabađságot kéľt. A helyettesítéséľe év közben nem kaptunk kolléganőt,
így belső szervezéssel tudtuk megoldani a pľoblémát. Egy kolléganőnk komoly egészségtigyi
pľoblémrík miatt betegállomĺínyban volt, májusban megmútötték. Az ál|andő helyettesítések
sok plussz fetradatot jelenttettek mindenkinek. A technikai dolgozóknál _ Werlein Károlyné -
dadus néni kérte nyugdíjazását- felmentési ideje 2011. augusztus 31.-én jźrt\e.
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3. 2.Tárgifeltételek
A folyamatos felújítások és kaľbantaľtĺás eredményeként mindkét épiilet źi|aga megfelelő.
Lehetőségiinkhöz méľten (költségvetési keret, pá|yázatok) nagy gondot fordífunk az
esztétikus köľnyezet megteľemtésére. Az ővoda bűtorzata átlagos, folyamatosan cseréljtik,
javíduk, felújítjuk. A szemléltető eszkĺjzeink az évek soľĺĺn bővĹiltek, elektľonikai
eszktiztrárunkban van TV, videó, DVD, minden csopoľtban CD lejátszó vagy rádiósmagnó és
több csopoľtban számítógép. Vannak a mozgáshoz szfüséges udvari játékaink. A tríľgyi
.felszereléseket, melyeket a gyeľmekek haszná|nak, számukra hozzáférhető módon, s a
gyeľmekek biztonságát szem előtt tarVa helyezzük el. A megfelelő munkakörnyezet
kialakításáľa f,lgyelmet foľdítunk, lehetőséget teremtve a sztilők fogađásĺára.

2007-2008 tanév

Felúiítás tartalma Ideie
Felnőtt tusoló' WC kialakítása 2007. novęmber-đecembeľ
Kazán-csere 2007. szeptember - október

2008.2009 tanév

Felúiítás tarta|ma Ideie
Napocska mosdó telieskĺinĺ felúiítása 2008. november
Napocska csoport homokozójanak teljes
cseľéie

2009. ápri|is

Udvarrészek ftjldel való feltöltése 2009. május

Udvaľi játékok: mászőka, 4 személyes
méľleghinta

2009. ápľilis

f009.2010 tanév

Eszkoz Ft
Feilesztő iátékok vásaľlása minden csoportba 320 000 Ft
Burkolat cseľéje( linóleum) Tömő u.
ľészlegben egy csoportban és két ĺĺlt<izőben

500 000 Ft

Gumitéela buľkolat Tömő u. részlesben 500 000 Fr
Festés- Mazo|ás
Szigony u. óvoda méhecske csopoľtban
festés; konyha ajtő _ folyosó ajtő máľ:o|źsa,
Tömő u. ľészlegben a teljes kĺizlekedő
tisztasági festése

50 000 Ft (csak az anyagköltsége) a
taľsadalmi munkát az ővoda szervezte meg.

Informatik a p źůy azati p éľzb ő|:

Monitoľ 1 db 34 990 Ft

Számítógép l db 139 990 Fr

Egyensúlyo ző -mozgásfej lesztő 2 db I 14 000 Ft
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Roller-mozgásfej lesztő 4 db 156 000 Ft

Gyermek asztal6 172 800 Ft

Gyeľmek szék27 237 600Ft

Szőnyeg6 156 000 Ft

20|'0.2011tanév

Esrkoz Ft
Feilesztő iátékok vĺĺsaľlása minden csoportba 320 000 Ft
Burkolat cseréje (linóleum) Tömő u.

részlesbęn. 2 csoooľtban és esy ĺlltözőben
732 575 Ft

Gumitégla burkolat vásaľlása, lerakĺĺsa a
Tömő u. részlegben és a Szigony u. amźr
meglévő eumitésla lerakása

500 000 Ft

Festés- Mázo|ás
Szigony u. óvoda Siini cso1ioľtban festés;

25 000 Ft (csak azarryagkciltsége) a
tarsadalmi munkát azővoda szeľvezte meg.

Asĺal+ szék vásarlása a Holdacska
csopoľtba

350 000 Ft

3. 3. Gazdálkodási feltételek

Költségvetésiink biztosítja aZ intézmény műkĺjdését, azonban felújításľa, nagyobb
kaľbantaľtási feladatok e|Iátásźtta nincs lehetőségiink. A gazdá|kodásra vonatkozó adatok a
tźb|tzatokban került kimutatásľa.

IV. Intézményt éľĺntő, külső szeľvek źita| tartott méľések,

ellenőľzések

4.1' ľĺÉnnsnr

országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet20lI. március |. - 20|1. május 31. között DIFER
(Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszeľ) méľést végzett a Jőzsefvárosi onkoľmányzat
megľendelése alapjan az ővodánkban. A mérésben azok a gyerekek vettek részt, akik 20||
szeptemberében iskolakĺjtelessé válnak, ftiggetlenĹil attól, hogy menne-e iskolába. Akik mríľ
ľégebben iskolakĺitelessé váltak, de még egy év óvodai nevelésben részesültek' nem vettek
részt. Azok sem, akik a Nęvelési Tanácsadó illetve Szakéľtői Bizottság iskolaérettségi
v izs gźlatán vettek ré szt.

A mérések eľedménye az ald<on, pillanatnyi állapotot tögzíti, de az intézmény által is méľt
szórt eredményeket mutatjak. A méľés viszont nem mutatja a gyermekek ĺĺnmagukhoz képest
történt fejlődését, hiszen reális képet csak a csďádi hátteret vizsgőůő eljaľással lehet kapni.
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4.2 ELLENoRzÉsnx

Intézményünkbęn a Józsefvaľosi onkormányzat Po|gźrmesteľi Hivatď BeIső Ellenőnésĺ
Iľodája minden évben ellenőrĺzte az ái|amí noľmatíva felhasználásálboz kapcsolódĺóan a
kedvezményes étkezés đokumentáciĺĎit. A kedvezményes étkezők nyilvĺántartása- 6 sz
.melléklet-, a kedvezményre jogosító határozatok, a sziilői nyilatkozatok - 50% kedvezmény.,
valamint a fe|haszná|źs vezetése minden alkalommal pontos, naprakész. volt.
Intézĺrényiinkben az állandó változások miatt (figyelmeztetés ellenére nem hozza a szilő a
hatźtrozatot, későn iÍnézi) sok a plussz adminisztráció.

2009. maľcius 18-án - a Józsefuiárosi Önkoľmányzat Polgáľmesteri Hivatal Művelődésĺ
tigyosztály által lefolytatott ellenőrués a munkaĺigyĺ dokumentumok ađattartamára, a
személyĺ anyagokban lévő dokumentumok nyĺ|vántartására vonatkozott.
Az ellenőrzés kiterjedt a besorolás megállapításáúloz sziikséges munkakönyvek
fenymásolatáľa és egyéb jogviszony igazolásokľa, eľkcilcsi bizonyítvanyokľa, iskolai
végzettségetigazo|ő oklevelekre, a közalkďmazottak illetménye az adott besorolási osztály és
ťlzetési fokozat összhangjĺáľa' az e|őmeneteli ľendszerre, a jubilęumi jutalomĺa, felmentési
időľe, tőrzsgźtrda jogosultság időpontjára.
A szuľópróbaszeru vizsgálat soľan hiánypótlásľa volt szfüség Győrfsné K. Ágnes VII. lĺľ.
Napközi otthonos óvodában eltĺjltĺjtt közalkalmazotti jogviszonyaĺrak igazo|ásźra,
:Rózsavölgyi Veľonika Józsefuiírosi ingatlankeze|ő, Napsugaľ ovoda közalkalmazotti
jogviszonylĺnak igazolásźra' Werlein Kríľolyné Tetézvźrosi óvođában eltöltött
k<ĺzalkalmazotti jogviszonyanak ígazo|ásálra. A többi vizsgá|t dokumenfum ľendben volt.
A hiĺĺny pótlásĺáĺa sor keľült aMagyar Államkincstárná| rendelkezésre álló egészségbiztosíüísi
könyv másolatrĺnak megkérése alapján, meľt ajogviszony besorolasa ennek a|apjánkészült.

f0t0. március 30.án a Józsefuĺáľosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatal
Humánszolgáltatási |Jgyosztáiy, oktatási és KultuľálÍs lľoda munkatĺírsa ismét ellenőrizte
a munkaiigyi dokumentumok adattarta|mźú, valamint a személyi anyagokban lévő
dokumentumok nyilvantartását szúľópróbaszeriĺ vizsgá|atta| és a 2009. évben végzett
ellenőrzés soriĺn tapas zta|t észĺevételek, hianyosságok utóellen fuzését.
A vizsgáIt dokumentumok te'ljesen rendben voltak, a személyi anyagok témĺĺnkénti-időrendi
csoportosítása miatt ľendkívtil k<ĺnnyen visszakereshetőek. A jegyzőktlnyvben leírtak alapján-
dokumentumok renđezettsége pěldaértékú

20t1. máľcius 2|. _ 30. között a Józsefuĺírosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal
HumánszolgáttatásÍ Ügyosztály, Oktatási és Kulturális Iroda munkatáľsa tanügy-
i gazgatźsi el lenőrzést taľtott.
Összegzésben leírtak a|apjáĺ:
A vizsgáIt időszakban a tanügyi dokumentumok vezetése, kezelése megfelelt a töľvényi
előírrĺsoknak.
Az előforduló apróbb hibák ellenére a nyilvántartás valamennyi dokumentuma pontos volt.
A dokumenfumokban tĹikröződik azigényes és rendszeres vezetői ellenőľzés.

4. 3. IIAToSÁGI nr'r,pľonznsnx

2008. októbeľ 7. . én a tíitvédelmi hatĺĺsági átÍogő ellenőľzést tartott a Bőváľosi
Tíizo|tőp aľancsnokság Kiizóp-pesti Tűzme ge|őzési ľégiój a.
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A helyszíni ellenőľzés soľán vizsgźútźi< a tevékenységgel kapcsolatos ttizvédelmi előírĺísok

éľvényesiilését. A tiĺzvédelmi đokumentációt.
Az e|lenőrués soľán mĺndent ľendben találtak.

v. Äz intézmény kapcsolatľendszeľe

5. 1. Egyĺiĺlmíĺkłidés a csalárldal

A sziilőket nevelőpaľtnernek tekintjük. Az óvodai nevelés kiegészítője a családi

nevelésnek. Az óvodai nevelés nem lehet eľedményes családi megerősítés nélkiil, az

összhangban nevelés elengedhetetlen. Nevelési problémák esetén közĺjs _ otthon és az

óvođában is alkalmazott _ módszert kell vtiasztani ( a csalódhoz illesztett megoldósokat

keresve,szokásait figetembe véve)' Az ővőnő segít, tanácsot ad, mindig kikéri a szülő

véleményét is. A csáládok megélhetési gondjainak növękedésével több a feszültség, nagyobb

toleranciáĺa, empźúiźlravan szükség az együttmúkĺjdéshez.

Az ercđményes együttmfüĺidés legfontosabb feltételei :

o kdlcsĺinös bizalom a család és óvoda között, nyílt őszinte egyiittműködés;
. az óvodánk tiszteletbęn tartja a család ví|ágnézetét; szolwsait,

sajátosságait
. a szülőnek éreznie kell, hogy a gyeľmekét szeľetik, és tisztelik az ővodtlban;
o ĺapaszta|nia kell, hogy a gyermeke szeret óvodába jámi, szeretí az ővőnőit,

dajka nénit' a gyeľekeket,
o a szĺilő étezze, hogy számítanak a véleményére, tiszteletben tartják nevelési

elveit;
. a7, óvónó embeľi magataľtásában, szakmai felkésziiltségében egyaľrĺnt

példamutató
o A rendszeres täjékoztatás a gyermek fejlődéséről

A kapcsolattartás formái :

o beíľatás,
. szülői értekezlet;
,. családlátogatás;
. nyílt hetek,
. nyitott óvoda (szülők részvétele az ővodai életben);

. ünnepségek;
o kirándulások;
. kulturálisľendezvények;
o közös pľogramok;
o délelőtti, délutlĺni ta|álkozźs;
o ovis-újság,

' . fďiújság.

A szĹilőket a SzĹilői Kĺĺzĺlsség képviseli, munkájukat a Szęrvezęti Működési

Szabźůyzatszerintvégzik,vé|eményezési jogkonelélhetnek'

5. 2. Kapcsolattaľtás a keľĺilet iskoláival

A jó kapcso|at alapja a tisztelet és megbecsiilés egymás munkája irant. A gyeľmekek

érdekében sziikséges a folyamatos, eredményes egytittműköđés. Közcjsen kel| az átmeneteket
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megkönnyíteni a számukra. A sziilőket folyamatosantźtjékoztatjuk - faliújság, hiľdetmények,
szórólapok - a keľtilet iskoláiban taľtott nyílt napokról, a foglalkozĺĺsokľól. A pozitívumok
táví|ágításával ösztönözzĹik' támogatjuk keľületi iskolaválasztásukat.

Az iskolákkal az egyiittműködési formfü:

sziikség szeľint

tanácskozas szervezése)

iskoláinak beĺnutatkozása, ismeľkedés a leendő elsős tanító nénikkel.

Karácsonyi előadás - Német utcai iskola,

őralźńogatás, közĺis progĺamokon való részvétel

(

Á Józsefváľosi Egységes Gyógypedagógĺai Módszeľtanĺ Kiizpont és Általános Iskolával
az SNI gyerekek ellátása soriĺn keľĹiltink közvetlen kapcsolatba. A gyógypedagógusok sok
segítséget, tĺĺmogatást, gyakorlati tanácsot adnak a gyeľmekek fejlesztéséhez, avelük való
hatékony fo glalkozáshoz.

5.3. Kapcsolataink a nevelóst segítő intézményekkel

Nevelési Tanácsadó munkatiíľsai folyamatos segítséget nyujtanak pedagógiai céljaink,
feladataink megvalósításában. Logopédusuk heti 2 a|kalomma| jźr intézményiinkbe. A csoport
pedagógusai információkat, segítséget kapnak a gyermekekkel kapcsolatban.
A pszichológusukkal jó munkakapcsolatunk, kérdéseink, pľoblémáink megoldásában
segítséget kapunk.

Keľületi Btilcsődék a Nagytemplom utcai, Baľoss u btilcsődével szorosabb a kapcsolatunk. A
jó egytittmtĺködés érđekében óvodakezdést segítő sziilői értekezleten veszünk részt. Fogadjuk

!.. ahozzźnklźttogatő gyeľmekeket. Konzultálunk, segítségetkapunk ahozzánkbeiľatkozót.. gyerekek zökkenőmentes beszoktatása éľdekében.

A Humáns zo|gáitatźlsl Ügyosztály munkatársaival ttjrekszĹink jó munkakapcsolat
kialakításara. A feladatok elvégzésénél igyekszünk a hatáľidőket maradéktalanul betartani, a
feladatokat pontosan végrehajtani.

A Gyermekvédelmĺ lroda folyamatos segítséget nyujt a családok szttmźra. Segítségiikkel
téľítési díj hozzájárulást fudunk adnj a rossz szociális helyzetiĺ gyeľmekek számáĺa, akiknek
szülei nehéz anyagi köľülmények közĺĺtt élnek, ezértateljes térítési díjat nem tudnfü fizetnĹ

A Józsefváľosi Családsegítő és Gyeľmekjólétĺ Kiizpont segítségét az intézményen belül
ĺnar neľn kezelhető problémĺĺk esetén tudjuk kérni.
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vI. osszegzés

A beszámolási időszak éľtékelése

Az ínténnényben dolgozom mĺĺľ 1990.tő1, de vezetőként nagy kihívásnak tekintettęm az
e1múlt hiáľom évet' hiszen új megközelítésből, mas oldalról ađódó felađatokat kaptam.
Korábbi vezetói tapaszta|atok nélktil, igyekeztem feladataimat a legiobb tudasomhoz mérten
végezru.
Kollégáim nagyon segítőkészet az egységes célokéľt képesek kiizdeni.
Nehéz, feladatokkal teli nevelési éveket zártvnk. Azt gondolom, hogy a sok fe|adat, a sok

.irehézség, 
mé g inkább cis szekovácsolta kĺĺzĺisségünket.

Aktívan részt vetľĹink az önkormányzat TAMOP 3,3.2-0811-2008-0002 ptůyázattn.
A nevelőtestÍilet számáľa kihívást és nehézséget jelentett, hogy ľövid idő alatt nagyon sok
feladatot kellett végľehaj tani.
osszegezve azonban elmondható, hogy minđen nehézség ellenére a pá|yázaton való részvételt
hasznosnak és eľedményesnek taľtj uk.
A ktilső szakemberektől sok pozitiv éľtékelést, megerősítést kaptunk. A gyakorlati munkánk
elismerést váltott ki, mely további eľőt ad a feladatok végrehajtásában.

óvodánkban a nyugodt, zavaľtalan munkavégzés feltětelei bíztosítottak mínden teríłleten.
Köľnyezettink esztétikus, melyben kolléganőim aktív munkája is benne van.

Tovdbbra is feladatomnak tekintem a targyi feltételek javításéi. A pá|yźnatok által kínált
kultuľális lehetőségek kihasználását, hiszen a szociális hátrĺányokkal ktizdő gyeľmekeknek ezze|
maľadandó élméný biztosíthatunk.

Intézményünkbe jelentkező valamennyi kĺirzetĹinkbe tartoző gyeľmeket fel tudtuk venni. A
keľiilet második legnagyobb óvodájaként' a nem körzeti'inkben lakó gyeľmekeknek is helyet
biztosítunk.

trntézményiink a töľvényi előírásoknak megfelelően zav.artalanul, jól műkĺidik.
Az el|enőrző tevékenységeĺn kiterjed az intézmény törvényes mfüödésével kapcsolatos
terĺiletekĺe, a gyakorlati pedagógiai munka elemzésére, éľtékelésére, segítésére.
A belső ellenőrzés legfontosabb feladatának tekintem az óvodában folyó pedagógiai tevékenységet.

Tervezett fei lesztési teľületek

Táľgyi feltételeink területén amár többször kiernelt és a mindennapi zavarta|anműködéshez
elengeđhetetlenül szĹikséges lenne a Szigony u. részlegben két gyeľmekmosdónk felújításą de

a költségvetésĹinkbőlönállóan eztnem tudjuk megolđani, bízom benne, hogy a közeljĺĺvőben
megoldódik ez apľoblémánk is.

Pedagógĺaĺ munkánk teľĺiletén továbbra is
gyermekek esélyegyenlőségének biztosításĺĺľa,
megvalósulasa.

kiemelt feladatunkz a hźttrányos helyzetiĺ
a pedagógiai programunk magas színvonalú
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Táblázatok:

1. A szolgáltatást ĺgénybe vevők adataĺ

Szo|gáůtatást i gényb evevők szá m a

2. Alkalmazottakadatai

Az intézmény alkalmazottain ak |étszáma

nevelésĺ év ltanév

2007ĺ2008. 2008t2009. 200912010. 2010t2011.

Férőhely a|apító okiľat szeľint 190 fő 190 f(t 190 fő 190 fô

Csoport I 7

Létszźm 138 r37 153 156

Bejáró

Hátľányos he|yzetl,l 90 65 77 13

Halmozottan hátľányos helyzetiĺ T7 25 24 24

Sajátos nevelési igénytĺ 5 7 6 2

Tanulási, beill., magatart. nehéz. küzdő 0 0 0 0

Gyó gytestnevelésben részesülők

Logopédiai terápittt igénybevevők t4 I4 1,7 27

Nevelési tanácsađást igénybevevők 2 2 a
J

a
-t

Iskolaéretts é gí l fejlettségi vizsgálatban
részesültek száma

4 4 8

nevelési év /
tanév

pedagĺígus
(f.ő)

pedagĺógiai
munkát

sesítő (fő)

egyéb (fő) Összesen
fő álláshelv

2007ĺ2008. 16 10 ))ą 29 28,25

2008t2009. T6 t0 f,25 29 28,25

2009t2010. t6 10 2,25 29 28,25

2010t2011. T6 10 ))5 29 28,25
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3. Eľedmények

Pedagógus továbbképzések

Képzěsben
ľésztvevők

száma

Képzés megnevezése Képzés helye Képzés
időtartama

2fő TSMT mozsásfeilesztő Budapest l60 óra
2fő TSMT mérés tanfolvam Budapest 40 őra
1fő Kissvermekek testnęvelése Budapest 30 óľa

1fő Ąz anyarryelvi fejlesztés lehetőségei 4-
7 éves sveľÍnekeknél

Budapest 30 óľa

1fő Testkultura - Vitamintorna Budapest 30 óra
1fő Pedaeóeus elhivatottság Sopron 30 óra
1fő Ansol nyelvtanfolyam Budapest 300 óra
15 fő ovodai IPR továbbképzési progľam Budapest 30 óra
15 fió Tevékenységközponfu- kompetencia Budapest 30 óĺa
1fő Mentálhieién szakvizs ga Sopron 2.5 év
2fő Fei lesztő oedasó zus szakvizssa Szarvas 2.5 év

1fő SzakvizsetLzott ped. Gyóeyped szakt' Budapest 2.5 év

1fő ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési
szervek v ezetóí és gazdasági v ezetoi
tészéte

Nemzeti Adó- és

Vámhivatal Képzési,
Egészségügyi és Kulturális
Intézete Budapest

7 őra

Äz intézmény áItal benyújtott p á.Iy ázatok

nevelésĺ év /
tanév

Páiyázatlĺ<líról Pá|yázattémája Igényelt
támogatás Ft

Eľedmény

f007ĺ2008. FKFK kulturális
programokra

200 000 Fr 158 000 Ft

2008ĺ2009. Fővĺáľosi
Kcizoktatásfejlesztési
Koza|apíNány

A programban
megfogalmazott
célokľa, ezen
beltil a tanulók
esztétikai
érzékének
feilesztésére

201 510 Fr 157 000 Fr

Fővĺírosi
Közoktatásfei lesztési

Ovodak
eszkozpá|yázata

774 792Ft 335 000 Fr



Közalapítvány
Kömy. és Vízügyi M. Egy hét a

kedvencemmel
Egy csopoľt
részéte
kiľĺándulĺís

Nem nvertünk

Fair Play ovodai fejlesztő
összes

100 000 Ft Nęm nvertiink

Sió pályázat rc}% gyĹimĺilcs
gyeľeknapľa

Tárgyi
nyeľeménY

Eredĺnényes
oźivázat

Gęnerďi Biztosító Bďesetmegelőzés 200 000 Fr Nem nverttink

2009n0fi. Gondolkodj
Egészségesen

Egészségzsĺákok a
gyeľmekeknek

Eľeđményes
aá|vánat

Euľopľofil Fénymásolóra
pá|yázat

325 000 Ft Eređményes
oá|vźnat

Haribo Aranymacl
pá|yazat

Aĺanymaci oszi
teendői,
kézmiĺves

Nem kaptunk
vá|aszt

ANTSZ Kézmosás
vilásnapia

Nem kaptunk
véiaszt

Fővárosi
Kĺizoktatásfej leszté si
Koza|apitvźny

Esztétikai.
múvészeti
tudatosság
fejlesztéséľe,
kultuľális
programok
támogatásáľa

213 975 Ft Eľedményes
páIyazat

Tchibo pá|yźzat Egyutt az
óvodakéľt

600 000 Fr Nem nyeľtünk.

20|0ĺ2011. Gondolkodj
Egészségesen

Egészségzsĺíkok a
gyermekeknek

Eredményes
ná|vázat

Generali Biztosító Baleset
megelőzés-
udvari iáték

200 000 Fr 100 000 Ft
nyertünk
udvari iźté|<ĺa

Elismerések, kitůintetések

Elismerés, kitĺintetés
megnevezése

eve Elĺsmeľésben, kitüntetésben
ľészesült személy, szerv ezet

Adományozó
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4. Gazdálkodásra vonatkozó adatok

Gazdálkodásľa vonatkozó adatok adatok ęFt-ban

Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év 20t1. évlfé|

Bevétel iisszesen:

ebből:

Saját bevétel 3153 3981 3619 T64I

Atvett pélueszkoz r57 33s 297

Támogatáséľtékű
bevétel

Finanszírozás r 13161 99681 99100 3s303

Kiadás łisszesen:

ebből:

Szernélyi juttatás 6558 I 59109 s8s98 26653

Munkaadói jáľulék 2003r 17036 14652 66s0

Dologi kiadás 23473 26225 2790r I s086

Ellátottak juttatása

Felhďmozási
kiadások

662

1rF -

Lz intézmény helyiségeÍ (db)

Foglalkozásĺ helyiségek Testnevelés Konyha

csoportszoba

Ossz.
tomaterem tornaszoba főző ta|alő

terem szak ossz.

7 I 7 0 ) ,,

Eľtékelés (intézményvezetés
véleménve alanián)

nagyon jó jó megfelelő nem
mesfelelő

Epületek źt|Iapota x
Mellékhelyi s é gek ál|ap ota x
Bútorzat

Csopoľtszobákban x
Kiszolgáló helyiségekben x
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Irodfüban x
Eľtékelés (ĺntézményv ezetés

véleménve alanián)
naryon jĺí jó megfelelő nem

mesfelelő
S zeľtĺáľak felszereltsé ge x
Testnevelés feltételei x
Játszóudvar, sportudvaľ x
lnfľastrukturáli s ellátottság x
S3ámítógépes ellátottság x

Felr[jítás' kaľbantaľtás adatok eFt-ban

2008. év 2009. év 2010. év 2011. óv

F'eIújítás

Eptilet

Egyéb
(eszközök)

Karbantaľtás

Epület 2tf0 r639 614 679

Egyéb
(eszközök)

5. Szabá|yzatok kimutatása

Szab á|y zato k ki m u tatá s a

ssz. Szab á|y zat m egn ev ezés e Ilatály'balćpěs ĺdeje

Miĺ kii d és i szab á|y zatok

l. Helyi Nevelési Progľam 2010. 09. 01.

2. Hźziręnd 201 1. 09. 01.

3. SzMSz 2009.10. 07.

4. MIP 2009.09.01.

Közalkalm azotti szabźiy zat 2008.09.01.

6. Iĺtézmény i Közoktatĺĺsi E sélye gyenlő sé gi
Intézkedési Terv

2008.1f ts.

7. Gyakomoki szabáiyzat 2008.12.t6.

8. Továbbképzési Frogľam 2008.09.01.

9. Iĺtézmény i Pľevenci ó s Pro gram 2011.09.01.
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ssz. Szab á.Jy zat m e gnevezés e tlatálybalépés ĺdeje

Gazdálkodási szabálvzatok

l. Iľatkezelés i szabá|v zat 2010.0s. 01.

2. Eszkĺizĺĺkésforľasokćrtékelésiszabá|yzata 2010.01.01.
Ą1 Ko zb eszerzé si és B eszerzés i szab á|y zat 2010.05. 01.

4. L eltarozasi és leltĺáĺkés zítési szabály zat 2010.05. 01.

5. P énzkeze|ési szabál|v zat 2010. 04 01.

6. Felesleges v agy ontár gyak hasznosításának,
s elei tezé s én ek szab áIy zata

2010. 0s. 01.

7. Számviteli politika szabźlyzat 2010.01. 01.

8. Vezetékes és mobiltelefon használati
szabźivzat

2010. 04. 01.

9. Ugyrend 2010. 05. 01.

10. S zab źtlýalans ágok kezelé se az oná|lő an
mfüödő és gazdá|kodő és az tĺnállóan működő
intézménvek részéľe

2010.01. 01.

11 Munkamegosztási megállapod ás az oná||őan
rnfüödő és gazdálkodő és az önállóan műkĺidő
12 kerĹileti óvoda között

2010. 08. 05.

12, Folyamatba épített, Előzetes és Utólagos
Y ezetői ellenőrzés (FEUVE)

2010.01. 01.

Budapest, 20|I. szeptembeľ 8.
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A Szĺilői Kłizłisség (továbbiakban sZK)

vEtEMÉNYE

a Sziváľvány Napközi otthonos Ovoda
Rudapest, 1083 Szigonyu. 18'

Id ősza kos (2008 _ 201|) intézményi b eszá m olój á h oz

A Józsefuaľos tnkoľmźnyzataáltal fenntaľtott óvodában folyó szakmai munka

eľedményességének éľtékelése:
A minőségirányítási program beszámolój át az adott időszakban megismerték a szĹilők.

Az óvoda áltai megfe|elően összeállított kérdőív a|apjźn elvégezték a szülői elégedettségi

méréseket.
A szülők elégedettek az óvoda miĺködési pľogramjanak végrehajtásáva|. Az óvodában folyó

szakmai tevékenységgel.
A gyeľmekek fejlődésének követéséľől, a fejlődés kimutathatóságarőI részletes tájékoztatást

kaptak.
A. személyi, trĺľgyi feltételek adottak a gyerekek megfelelő iskolai felkészítéséhez,

fejlesztéséhez.
A szülők öľiilnek a kii|önböző tevékenységeknek - kézmiíves foglalkozások, logopédiai

fejlesztés, TSMT fejlesztő toľna.
Az tinnepi műsoľoknak , az e|őadźsoknak a gyermekek nagyon tjľĺilnek, ezze| is színesedik az

óvoda mindennapi élete. A szülők egy csoportja több programlehetőségľe tartana igényt

(bábszíĺlhazi[ćúogatts,mlizeumok |átogatása,stb'), de ismerjfü azintézmény felađatait is.

A sziilők szeľetnék' ha mindkét óvodában bővĹilne az uđvarijátékok szäma, hiszen a szabad

levegőn va\ő tutőzkodas a változatosabb játékeszközökkel tartalmasabbá tehető. Tisztélban

.'ugyunk azza| a ténnyel, hogy a kiiltségvetésből ezek a drágajátékok nem finanszírozhatők.

ra1éuoztatast kaptunk a pá|yźľ:ati lehetőségek és a pá|yźnati kęľetek drasztikus

csókkentéséről. Ennek ellenéľe az ővoda a lehetőségekhez méľten mindent meglesz a

színvonal további biztosítása éľdekében, figyelemmel kíséri apá|yazati kiírĺísokat.

Ezért |enne nagyon lényeges a mar meglévő eszkĺizök megóvása ( idegenek bemásznak az

óvoda udvaľára-, s nem a rendeltetésnek megfelelően hasznáLjźů< a játékokat). Ełĺhez a sztilők

segítségéľe is sztikség van!
ĺi iĺtězmény dolgozói mindent megtesznek a szülők egytittműködésééľt (átszódélutánokat

szerveznek, nyílt napokat taľtanak, ill. igény szerint előzetes megbeszélés alapján várják a

szülőket). Ennek ellenére az SZMK- s szülők azza| a ténnyel szembesülnek, hogy a szülők

nagy sžŕna|éka nem együttmĺĺkĺĺdő. Emiatt a véleménynyilvanítás, a véleménycseľe nem

teljesköriĺ.
A vélcmónycseľéľe évközben is nagy sziikség van. Ennek egyik fóľuma a szii|ői értekęzlęt

lehetne, amelynek látogatottsága viszont alacsony. Azért is volna mindenki szátmźra előnyĺis,

meľt egyszeÍTe vannak jelen a szülők, és az aktuźllis problémál<at meg lehetne vitatni. Tĺibb

pľóbářózas volt erľe ä szvĺr és az óvoda részéróI is, a Íészvételi aľany nĺĺvelésére

(sziilőtáľsatr'ka| va\ő beszélgetés, témajavaslatok kérése, adźsa.), sajnos azoĺban a teljesebb

köľű bevonás nehezen műkcidiR] Jelen pillanatban nem láfunk erľ€ rnego|dóst, de az

óvodapedagógusokkal közösen továbbľa is keressük azt$abb,jó lehetőségeket.

o''"ege^ó ólmonanató, hogy a szĺilők elégedettek az ővoda színvonalas munkájával, a

peđagógusok szakmai hozzäértésével, a nagyfokri toleranciájukkal.



Az óvodai nevelés kiegyensúlyozott, szeretetteljes, meleg légktirben folyik. Az
óvoda a családokkal való kapcsolat kiďakításánál arta törekszik, hogy az óvodai
dokumentumokban megfogalmazott normaľendszeľt a szülőkkel elfogađtassfü, és motiváljĺäk
őket, hogy azokat nevelési felfogásukba építsék. A csďádok által képviselt kĹilĺinbĺĺző
gondolkodásmódokat, értékeket igyekeznek megismeľni, azt tiszte|etben taľtani. Ez jelenti a
szülőkkel, gyeĺnekekkel való közĺĺs gondolkodás, véleménycsere alapj át.

Budapest, 2011. szeptember 07.

/ol.*xuo ęśL]
Lakatos Pálné

A Szülői Munkaközösség vezetője
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Ideje: 2011-09-08.

Helye: 1083 Budapest, Tcimő u.38/a

Téma: Szivźrvtny Ővoda Időszakos Iĺxézményi Beszámoló

Jelen vannak: az intézmény óvodapedagógusai

Matisz Lász|'őné:
Kösz<inti a részvevőket.
Előzetes en mindenkinek lehetősé ge v o|t az idő szako s intézményi b e szrámol ó
źúo|vasására.
Van.e kéľdés, észrev étęL?

Kissné Poór Beáfia:
Szerintem nagyon jól áttekinthető, ataľtalomjegyzék segít eligazodni mindenkit.
Schön ľvánné:
A beszámoló átfogó, részletesen tükrözi az ővodai élet minden teľĹiletét.

Matisz Lászlőné:
Van _e méghozzászőLás?
Látom, senki sęm szeretne beszélni, így javaslatot teszek az elfogađtĺsra.
Kérem kéz feltartásáv a| j e|ezni, amennyib en e l fo gadj átok

A testület egyhangúan elfogadtaaSzivttwány Napkĺizi otthonos óvoda
Időszakos Intézményi Beszámolój át.
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Az óvodapedagógus neve Az óvodapedagógus aláíľása

1. Farkas Adoľiánné &,.hÄ na",ý"*^!
2. Farkasné Bereczki Ilona

3. Fazękas Ilona Katalin 7ĺ*^*)\ 8ą lá+-'n.-.-
4. Lehnerné Máté Eľika ,ŁQ,t^.*' ÜĄJ]-d ĆJĄ

5. Jordákiné Károlyi Irén
k"-J-Äc'-il oÁot d

6. Kissné Poór Bęáta L'tsę-.j Poo" &oá'+ "'-

7. Koilár Gabrielia Lł.^J' M,,,,Ą^.!)-,'-.
8. Komenda Erzsébet u*--.-q*"- a-*łJt-
9' Kovácsné Kovalszky Ttinde y',,ł,,,ł ĺł',,).,hTTfuĄ

10. Lauteľ Péterné ŕĄ.^-k.,- 
"ď

1 1. Lintnerné Nagy Eszter
{Ĺ,*""n^e. ď ^ ĹÄi.'{r,.

12. MatiszLász7őné
-V".x.u- h*_lJ

13. Papné Noszlopy Eva /Qrd Uaeutoę Ł*.-
14. Rajnai Sarolta ĺ,ÚJ*Ł S),tCyÁ}
15. Schőn Ivánné lfrź|^u ď<-Ĺ^-,ą.
16. Szabő Eľika




