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4.1 MERESEK..





BEVEZETES

ĺ. ovooÁrux nołľłl:
Azintézmény neve: Koszorú Napkozi otthonos ovoda

Az intézmény székhelye: 1086 Budapest, KoszorÚ utca 14-16.

Az intézmény telephelye: (játszóudvar) 1 086 Budapest, Koszorú utca 1 5.

oM azonosítója: 034391

Az intézmény alapítója: Józsefuárosi KözéĺIVálla|at, 1 960'

Azintézmény fenntartója: Budapest Főváros Vll|. ker' Józsefvárosi tnkormányzat
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Az intézmény gazdá| kodás i jog köľe: részben on á||óan gazdá|kodó

Az lntézmény típusa: óvoda

Gsoportok száma: 4 csoport

Fe|vehető maxlmális gyeľmeklétszám: 80 fő

Á||áshelyek száma: 17 fő

2. BEszÁMoLÁsl lDószAK: 2oo8. szeptember 1 - 2012. augusztus 3ĺ

A KoszorÚ Napközi otthonos óvoda időszakos beszámo|ója 2008tó| 2o12-ig (a év)
terjedő időszakró| szól.

A 2008-2012-ig terjedő neve|ési évekrő| szóló szakmai beszámo|ó a Józsefuárosi
Önkormányzat Minőségirányítási Programja (tMlP) 2. sz' me||ékletében
m egfo g a I m azot' |ntézm é nyvezető i beszá m o |ó sze m pontj a i alapj án íród ott'

A beszámoló továbbiakban aza|ábbi dokumentumokra épü|:
. lntézmény Alapító okirata
. Szervezeti és Működési Szabá|
. KoszorÚ Neve|ési Program
. lntézményiMinőségĺrányításiProgram
. Éves munkatervek
. Csoportok értéke|ései, óvónői beszámo|ók
. Egyénĺ fej|esztést végzőszakemberek beszámo|ói
. Hiányzási naplók
. Ko|tségvetések,beszámolók



Az i ntézmény alaptevékenységét meghatározo jogszabályok:

. Az óvodai nevelés országos alapprogramjáril szóló 137/1996 (Vlll'28.)

kormányrendelettel
. A kozoktatásróI szó|ó 1993. évĺ LXX|X. törvénnye| (Kt.)

. A kozoktatás mĺnőségbiztosításáró| és minőségfej|esztéséről szó|ó 312002 (||.15')

OM rendelettel
. A neve|ési-oktatási intézmények működésérő| szó|ó 11l1994' (V!.8.) MKM

rendelettel
. ennek módosítása,- 16ĺ2008. (|V.30.) oKM rende|et
. A kozalka|mazottak jogá||ásáró| szó|ó 1992. évi XXXIl|. torvénnye| (Kjt.)

. A koza|kalmazottakról szó|ó torvény végrehajtásáró| szóló 13811992. (X. 8.)

kormányrendeIetteI
. A kĺeme|t munkavégzésért járó kereset-kĺegészítésrő| szóló 2412000 (Vll|.29.) oM

rendelettel
. A Munka Törvénykonyvérő| szóló tobbször módosított 1992. évĺXX|l. torvénnye|
. A gyermekvéde|mi és gyámÜgyi lgazgatásró| szó|ó tobbszor módosított 1997. évi

XXX|. törvénnye|

. A szemé|yes gondoskodást nyújtó gyermekjó|éti, gyermekvéde|mi intézmények,

va|amint személyek szakmai fe|adatairó| és műkodésük fe|téte|eirő| szó|ó 15/1998.

(1V.30.) NM rendelettel

. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérő|,

vaIamĺnt a gyermekjó|éti és gyermekvéde|mĺ vá||alkozói engedé|yről szó|ó
25912002. (Xll. 18.) Korm. rendelettel

. 1997. évi XXX|. torvény a gyermekek védelmérő| és a gyámĹigyi igazgatásról

. A gyámhatóságok, a terÜleti gyermekvéde|mi szakszo|gá|atok, és a személyes

ást nvúitó szervek és á|ta| kezelt szem adatokró| szó|ó

23511997. (Xll. 17.) Korm. rendelettel
. Azá||amháztartásró| szó|ó többször módosított 1992. éviXXXVlll. torvénnyel
. Az á||amháztartás m űkodési rendjérő| szó|ó 29212009 (X| !. 1 5. ) kormányrendelette|
. A katasztrófák e||enivédekezésről szóló 3712001. (x'12.) oM rende|ette|

. Az iskola-egészségügyi e|látásró| szó|ó 2611997 (|X'3') NM rende|ette|

. Az egyen|ő bánásmódró| és az esé|yegyen|őség e|omozdításáró| szó|ó 2003. évi

CXXV. törvénnye|.



Tapasztalatok:

1993. augusztus 1-tő| vagyok a Koszorú Napközi otthonos ovoda vezetője. Az elte|t

köze| hÚsz évben megismertem a kerü|et sajátosságait, a szűkebb körzetunk
szocioku|turá|is körÜ|ményeit, s a tervezésnél, i|letve értéke|ésné|, mindig igyekeztem
ezeket szem e|őtt tartani' A ,,Magdolna-negyedben'' lévő óvodánk sajná|atos módon,
mind rende|kezĺk azokka| a társada|mi prob|émákka|, mely a be|ső- Józsefuárosra
je|lemzőek. így az e|mÚlt években megfigyelhető volt a csa|ádok egyre nagyobb
számÚ e|szegényedése, munkané|kuIisége. A társadalomban va|ó nehéz
beil|eszkedése a cigány családoknak szintén észrevehetővé vá|t. Az e|kezdett,
Úgynevezett fizetős szo|gá|tatásokat ezek a családok nem tudták anyagi|ag
megengedi a gyermekÜknek, (pl.: Úszás, kü|ön torna' nyelvtanfo|yam, színház, stb.)
azintézmény dologi ko|tségvetése sem tette |ehetővé, a pá|yázatok az e|mÚ|t ĺdőben
a kis intézményeknek bezárultak, így az esélyegyen|őség biztosítása igen nehezen
biztosítható.

A nehézségek e|lenére, az óvodánkat igénybe vevők e|égedettségének érdekében,
o|yan óvodai életet kívántunk megva|ósítani, ame|y magában fogla|ja az
egészségnevelő magatartás kia|akítását, az é|etre va|ó testi-, le|ki-, szociális
fe|készítést, a kornyezettel va|ó harmonikus egyÜtté|ést.

Az e|te|t időszakban is igyekeztünk megfe|e|ni a mai kor, a he|yi sajátosságok, a
kÖzvet|en kornyezet és a szü|ők igényeinek. Sokszínű programjaink eredményeként
óvodásaink testi|eg, |e|kĺ|eg egészségesen fej|ődnek, biztonságos é|etvite|i szakaszt
kívántuk kialakítani, me|yet a pedagógiai programunkban, mĺnt óvodakép, i||etve

gyermekkép formájában rogzítettÜnk.

óvodánk - hagyományaihoz híven - tobb mint 15 éve fo|ytatja az egészséges
é|etmódra nevelést. Figye|embe vettük a he|yi sajátosságainkat, a szÜlők igényeit,
va|amint neve|őtestületünk szem|é|etmódját. E terÜ|eten országos e|ismerést vívtunk
ki magunknak.

táp|álkozást, a mozgás-gazdag é|etmód igényeinek kialakítását. A gyermekek
neve|ése me||ett a szÜ|ők felvilágosítását is fontosnak tartjuk. Vallom, hogy az óvoda
azaz egyet|en kozneve|ési intézmény, me|y a gyermekeken keresztü|, még a szÜlők
szem|é|etformá|ását is fe|vá|la|ja, megva|ósíthatja. EzérĹévente ,,egészséges hetet''

szervez[jnk mind a szü|ők, mind az érdek|ődő óvodapedagógusok számára'



Y ALAPTEVÉKENYs Éee ez łllpíro

A kozoktatásró| szóló 1993. évi LXX|X. torvény 24.s (1) bekezdósc a|apján az óvoda
3 éves kortó| - e törvény 6.s (2) bekezdésében meghatározottak szerinti - a
tankote|ezettség kezdetéig neve|ő intézmény. Ar. óvodai neve|és keretében
végezzuk a cigány ku|turá|is nevelést magyar nye|ven, és szakértői és rehabilitációs
bĺzottság szakvé|eménye a|apján e||átjuk a kozoktatási torvény 121.s (1) bek.29.a)
pontja szerint: a megismerő funkciók, vagy a vise|kedés fej|ődésének tartós és
súlyos rendel|enességéve| kuzdő, továbbá a kozoktatási torvény 121.s (1) bek. 29.b)
pontja szerint: a megismerő funkciók Vagy a viselkedés fejlődésének sÚ|yos
rende|lenességével kÜzdő sajátos nevelésĺ igényű gyermekek nevelését.

4. Az |NTÉZMÉNY KoRNYEZETE:

Övodánk Budapesten a Józsefvárosban, annak is a be|ső területén helyezkedik e|.

1960. évben a Józsefuárosi Kozért Vál|alat á|tal |étesítette (a|apított) Közért
bÖlcsőde-óvoda néven, je|en|eg a Józsefuárosi Önkormányzat intézménye' A VllI.
kerii|etre je||emző problémák, társada|mi hatások elég kedvezőt|enÜl érintették az
óvodáskorÚ gyermekeinket (pl. a csoportszobák négyzetméteri arányához képest
magas csoport|étszámok, nagy számban |ecsúszófé|ben |évő cigánycsaládok, a
lakosság egyes rétegeinek e|szegényedése, munka- és lakásgondok,
mozgásszegény é|etmód, helytelen táp|á|kozási szokások, egészség- és
környezetvéde|mĺ gondok). Ezeken a gondokon az elmÚ|t időszakban Sem sikerült
megoldást ta|á|ni. 2005 óta az ővodánk részt vesz az u.n ,,Magdo|na programban'
Ezen ijesztő méretĹĺ gondok figye|embevéte|éve|' s óvodánk társadalmi hátterének
felmérése után a nevelőtestületÜnk az 1994/95-os neve|ési évtő| kezdve már
kieme|ten keze|te az egészséges életmódra neve|és feladatait. A helyi sajátosságok
után, az óvodánkba járő szÜlők igényeit tiszteletben tartva, va|amint a
neve|őtestÜ|etünk szemléletmódjábó| dolgoztuk ki nevelési cé|jainkat, va|amint a
legfontosabb feladatu nkat.

MeggyőződésÜnkké vá|t, hogy az óvodás gyermekeink az é|etben úgy tudnak mgjd
he|yt ál|ni, ha megfe|e|o testi, mentá|is, s szociális fej|ettségge| rende|keznek. |gy

keresztÜ | a csa|ádok é|etmódjának, szem |életének formá|ása.

1997-ben |ehetséges néwáltoztatás a|ka|mábó|, óvodánk folvette a ,,KoSZoRÚ"
nevet. Mint utca neveként, már tobb éve így ismerik óvodánkat. A koszorú névve|, s
emb|émáva| suga||ni szeretnénk fő profi|unkat, az egészséges é|etmódra nevelést. A
koszorÚ négy virágszirma je|képezi az ővoda négy csoportját, me|y mĺndegyik egy-
egy gyógynovény neve.



s. ez lľĺĺÉzľvlÉľĺv szeRepe ł xenÜLer xözoxľeľÁsÁeaľ.|:

Körzete: Budapest Főváros V|ll. kerÜ|et JózseÍvárosi tnkormányzat Képvise|ő-
testü|ete á|tal meghatározott utcanév jegyzék szerint.
A közoktatásró| szóló 1993. évi LXXIX. torvény a|apján kozfe|adata a közoktatás,
me|y magában fog|alja az óvodai neve|ést.
Az e|telt időszakban, a kerü|etünkben igen fontos szerepet tö|tottÜnk be. A hozzánk
járó gyermekeknek, csa|ádoknak szÜkségük van az óvodánk á|tal nyÚjtott neve|ésre,
biztonságra, ismeretek átadására. A nagy számban rászoru|ó csa|ádoknak, a
szakmai munkánk megvalósulásaként, s a kĹjlonboző kapcso|atok á|ta| tudunk
segítséget nyÚjtani.



t. SZAKMAI.PEDAGOGIAI MUNKA

1.'I ALAPFELADATOK (KOTELEZO ES VALLALD ES AZOK TELJESITESE:

KöteIező:
.óvodai nevelés keretében iskolai életmódra va|ó fe|készítés az országos óvodai
A|approgram szerint, valamint a KoSZoRÚ Heryi Nevelésĺ Program a|apján.

. Szeľvezett hitoktatás kato|ikus, református,

. Étela||ergiás gyermekek elĺátatása,

. Sajátos nevelési igényű gyermekek ink|uzív nevelése,

. Fejlesztőpedagógiai eIlátás,

. Logopédiai el|átás,

. Gyógytestneve|és,

. TSMT torna.

Szülők igényei alapján szerveződő pľogľamokaz óvodai,
illetve neve!ésl időn kívül:

. A 2008-2009-es neve|ési évben, még szerveztük az úszásoktatást a FTC úszó
szakosztá|yával. Sajnálatos módon, a szü|ők anyagi he|yzete az elmÚlt két
évben már nem tette ezt lehetővé.

Feladatunk he|yi nevelési programunk eredményes gyakor|ati megva|ósításáva|
te|jesĹi|.

Gélialnk:

Pr. óvodáskorÚ gyermekek é|etkori és egyéni sajátosságainak, e|térő fejlődési

Ütemének (érési je||emzők) figye|embe vételével biztosítjuk.

Az egészséges, sokolda|ú, harmonikus szemé|yiség fej|esztését,
A sikeres isko|aĺ bei||eszkedéshez szÜkséges testi, szocĺális és érteImi
képességek kiaIakítását,
A gyermekek szemé|yĺség szabad kibontakoztatásában dÖntő szerepet szánunk
az őt körü|vevő szĹĺkebb és tágabb társadalmi és kieme|ten a természeti
kornyezetteI való optimá|is kapcsoIat kia|aku|ásának,
Gyermekeink harmonikus szemé|yiségfej|ődésÜk érdekében Szerepet ke|l, hogy
kapjon a természet megismerésére, szeretetére, és véde|mére nevelés'
Gondoskodunk a kisgyermekek egészséges fej|ődéséhez és fejlesztéséhez
szÜkséges szemé|yi és tárgyi feltéte|ekrő|.



ovodánk fő nevelési feladatai:

Az egészséges életvitel alakÍtása

Feladataink:

kialakítása.

segítségnyÚjtás.

Énelmi nevelés és szocializáciő

Az óvodáskorÚ gyermekek magatartása érze|mi vezére|tségŰ, legfőbb igényük az
érzelmi biztonság. Fe. érze|mi alapigények kie|égítése, p|. a biztonságérzet,
védettségérzet a feltéte|e annak, hogy a gyermek a kornyezete iránt érdeklődést
mutasson, kezdeményezzen és más emberekhez is kötődjön.

Az éľzelmi támaszt nvúitó nevelői attitűd mellett alapvető feladataink:

ÖrÖmszerzés, egymás iránti tisztelet, szeretet, megbecsÜ|és,

befogadására va|ó igény és képesség fej|esztése (zene, iroda|om, vĺzuá|is
neve|ésen és a környezeten keresztu|),

gyengébb védeIme,

igazsá gszeretet, bizonyosság.

Ae. én-fej|ődésben a 3-7 éves életszakasz kieme|t jelentőségű. A kisóvodás
gyermekekre je||emző agresszív, onérvényesítő, onkozpontÚ magatartástól
óvodáskor végére jussanak e| a kezdeményezo, kooperatív szociá|is magatartás,
viselkedés szintjére. SegítsÜk a gyermek szociá|is érzékenységének fej|ődését'
ugyanakkor én{udatának a|aku|ását, engedjünk teret én-érvényesítő törekvéseinek.



kĺe|égítése társas szÜkség|eteit,

Érze|m i feilesztés. neve|és:

A|apvetőnek tartjuk, hogy a gyermekek érdek|ődésére, kíváncsiságára, mint életkori
sajátosságra építve biztosítsunk változatos tevékenységeket, me|yeken keresztü|
tapasztalatokat szerezhetnek a term észeti és társada|m i körny ezetrő|.

Fe|adatunk a gyermek spontán szerzett tapaszta|ataĺnak, ismereteinek
rendszerezése, bővítése, másrészt az érte|mi képességek, az anyanye|v fej|esztése,
és a kommunikáció ku|onboző formáinak a|akítása.

Konkľét feladataink:

rendszerezése'
} Lehetőség szerint minél több he|yszíni fog|a|kozás, séta, kirándulás SzervezéSe,

} Kommunikációs képesség a|akítása és fejlesztése (helyes mintaadás,
beszédkedv fenntartása, gyerekek megha||gatása, a gyermeki kérdések
érvényesülése, váIaszok igénylése) a gyermek kognitív képességeinek
fejlesztése,

Nevelésünk alape|vei

Pedagógiai munkánk során törekszÜnk a gyermekek egyéni képességeinek

maximá|is kibontakoztatására, testĺ, sze||emi, érzelmi és erkoIcsĺ fej|ődésĹik

e|ősegítésére. Szemé|yiségÜk harmonĺkus fejlődését, biztonságérzetÜket nyugodt,

szerető |égkörre|, megértésse| biztosítjuk, tiszteletben tartjuk jogaikat.



NÁľ.xozt,

Preferált nevelési elveink

csa|ádon belĹl|.

korrigá|ására.

egész nap fo|yamán. Spontán játékokat, ha szÜkséges, indirekt módon - a
fe|téte|ek módosításávaI befo|yáso|juk. Játékosság
tgvékenységet is.

biztonságot.

tevékenységet, ame|yné| ez mego|dhatő _ a szabadban végezzunk. ldőjárástó|
függetlenÜl szervezÜnk sétát, udvari játékot, stb. míg ez a gyermekek
egészségét nem károsítja.

ezért igyekszünk őket tevékeny módon megismertetni a természette| - ismét|ő
helyszíni megfigyelések, munkaje||egű tevékenységek, kísér|etek, természetes
anyagok fe|haszná|ása.

minden itt do|gozó óvónő azonosu|ni tudjon pedagógĺai koncepciónkkal, hogy ne
csak szavaiva|, de magatartásáva| is kÖvetendő pé|dát nyújtson a rábízott
gyermekeknek.

izo|ált részeknek tekintjük, teret adunk az át1árhatóságnak, a tobbfé|e neve|ési
hatás együttes érvényesítésének.

Eqészséqneve!ésünk a|ape|vel :

készítse e|ő, eddze meg a szervezetet, győzze |e a stressz-hatást).
Aktivizá|juk az egészséges é|etmódra nevelést'
E|fogadjuk fe|téte| nélkül a gyermek szemé|yiség je|lemzőĺt, kerÜljÜk a
megkÜ|onböztetést, vagy előíté|etet.

óvodai nevelésünk ľendszeľe

óvodánk fő cé|kitŰzése az egészségneve|és, ezen be|Ü|:
- a szomatikus,
. a szociohiglénés és
- a pszichohigiénés nevelés, me|y meghatározza az egész neve|ési rendszerÜnk

ĺrányu|tságát.

je||emzi az irányított

mentális az érze|mi



Mode||ünk a|apján a he|ye programunk célja, fe|adata, tarta|ma szorosan összefÜgg
egymássa|. Programunk az egészséges é|etmód szokásainak kia|akítására torekszik,
így minden nevelési terÜ|etet át ke|l hatnia.
Mive| programunk feltételezi a cse|ekvő megismerést, ezért a tevékenységi formákba
fog|a|tuk be|e a fej|esztés tarta|mi eszközeit, és a neve|és kereteit.
A neve|és keretei lehetővé teszik, fe|erősítik, és komp|ex módon biztosítják az
egészségneve|és fejlesztő hatását. Ezek együttesen eredményezik neve|ési cé|unk
megva|ósítását. Neve|ésĺ feIadatai nk megva|ósításában fontos szerepet szá n u n k egy
harmonikus, egyÜttműködő kapcsoIatrendszer kialakításának más neve|ési
színterekkel.

ovodánk egészségnevetése a következő legfontosabb feladatokat va|ósítja meg:

kĺaIakítását,

elemeit,

- tevékenységben arra ke|l torekednÜnk, hogy e játék önkénte|en, s oromte|i
|egyen. Ezen keresztül fej|ődik mozgása, érte|me, itt tanu|ja meg a
szociokulturális viselkedésnormákat, ezze| do|gozza fel emocionális

. tapasztalatait.

A gyermekek differenciált egyéni fej|esztése az alábbiak szeľlnt valósu! meg:

Gyermekcsoporton belüI : játékĺdőben, a játékon keresztÜ|

A játék során |ehetőségÜnk nyí|ĺk arra, hogy fe|mérjÜk, fo|yamatosan figye|emmel
kísérjük a gyermekek életkorának, egyéni fej|ettségének megfe|e|ő szocia|izáciő
szintjét, mozgásfej|ettségét, manuá|is készségét, beszédkészség fej|ettségét, az
alapfoga|mak és a|aposszefÜggések ismeretét, a fe|adattudat és a fe|adatmego|dó
képesség alaku|ását, fej|ődését. Ennek tudatában határozzuk meg a lemaradás
terü|eteit, ĺ||etve az egyéni fej|esztés fe|adatait. A difíerenciá|t egyéni fejlesztés
iátékidőn be|Ü| formában torténik. SzámtaIan

GyermekcsoportbőI kiemelve: egyénĺ fog|alkozássa|

A rászoruló gyermekek magas |étszáma miatt csak 5 éves kortó| tudjuk szervezni.
Gyermekcsoportból kieme|ve felzárkóztató pedagógus fogla|kozik a gyermekekke| -
egyéni il|etve mikro-csoportos formában' Hasznosak ezek a fog|a|kozások a
gyermekek számára' Tapaszta|ataink azt mutatják, hogy a csoportban visszahÚzódó,
gát|ásos gyermekek is szívesen vesznek részt, mert az é|etkoruknak, egyénĺ
fej|ettségüknek megfe|elő fe|adatokon keresztÜ| sikeré|ményhez jutnak. Ar. egyénre
szabott fe|adatok erőfeszítést igénye|tek ugyan, de sikerrel tudják megoldani -
ezá|ta| erősödott on bizalm uk.

l0



Fontos fe|adatunknak tekintjuk az óvodapedagógus - a te|zárkőztatő pedagógus -
és a |ogopédus pedagógiai munkájának Összehango|ását, a folyamatos
tájékoztatást, tájékozódást a gyermekek eredményes fejlesztése, fej|ődése
érdekében.

A Koszoľú ovodánkban az esélyegyenlőség, va|amint az egyen|ő bánásmód
kiivetelményének blztosítása éľdekében a következő feladatokat hatáľoztuk
meg:

- Az óvodai háttérből adódó, esé|yegyen|őséget, va|amint az egyen|ő bánásmód
követe|ményt sértő korÜ|mények feltárása, va|amint azok kezelési módjának
meghatározása'

- A családi háttérbő| fakadó esé|yegyen|őséget, valamint az egyenlő bánásmód
követe|ményét sértő korÜ|mények feltárása, va|amint azok keze|ési módjának
meghatározása.

- Ae. óvoda azon egyÜttműkodési kapcso|atainak meghatározása, i|letve a
kapcsoIattartásban el|átandó fe|adatok leírása, me|yek segítik az esé|yegyenlőség
és az egyen|ő bánásmód követe|ményének megtartását.

- A szÜlők jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, az ezze| kapcso|atos
intézményi feIadatok rogzítése'

- A pedagógusok jogainak és kote|ezettségeinek meghatározása, valamint az
ezekkel kapcsoIatos intézményi fe|adatok rögzítése.

- A gyermekek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, valamint az ezekke|
kapcso|atos intézményĺ feIadatok azonos ítása.

- A gyermekek fej|ődésének értékelése.

A hátrányos helyzetű gyermekek esé|yegyenlőségénekzá|oga a megfe|e|ő minőségĹĺ
és időtartamú ővodáztatásuk. Az ĺsko|áskor kezdetéig a gyerekek fej|ődésének
Üteme messze megha|adja a későbbi életszakaszok fejlődésének sebességét' Az
é|et e|ső évei meghatároző je|entőségŰek az idegrendszer, a tanu|ás, az adaptációs
készségek a|akulásában' Az a|apvető készségek, me|yek a sikeres iskolakezdés
feltételei, kisgyermekkorban, óvodáskorban az agyi érési fo|yamatok |ezáru|ásáig -
megterhe|és né|kü | - rend kívÜ l fej|eszthetőek.

kisebbségl nevelés az óvodánkban a szü|ők igénye a|apján, magyar
nye

Fontosnak tartjuk, hogy a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek ne
érezzék kívtllá||ónak, kirekesztettnek magukat. Minden gyermeket a másság
elfogadására neve|Ünk, amiben model| értékĹj Szerepe Van az
óvodapedagógusoknak' i||efue az ővoda valamennyi munkatársának.

Val|juk, hogy minden gyermeknek szÜksége Van arra, hogy képességeit a
|egoptimá|isabb szinten a|ka|mazni tudja, és képességei |assÚbb fej|ődése miatt
későbbi életében ne keruljön hátrányos he|yzetbe.
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Ezért célunk:
a családi neve|és hiányának kompenzá|ása,
szociális beiIleszkedésük segítése,
biztonságérzet nyÚjtása számukra, me|y mega|apozza a sze||emi kotődésÜket
az ővodához, ösztonzi társas kapcso|ataik pozitív a|aku|ását.

F e I ad atu n kn ak teki ntj ü k :

A gyermekek megismerését, hiányosságaik fe|térképezését, egyénre szabott,
d ifÍe re n ciá |t seg ítsé g ad ássa I f elzárkőztatásu kat m i n de n te rĹj leten.

Figyelemfe|hívással, pé|daadással igyekszünk erősíteni a szü|ők felelősségét
a gyermekek otthoni gondozása, nevelése iránt, ezáltal fej|eszteni a családi
háttérrendszert is.

Sajátos nevelési igényű gyeľmekek integrált neve|ése

Az SN|-s gyermekek száma évrő|-évre novekvő tendenciát mutat' A gyermekek
szakvé|eményének megfe|elően a Józsefuárosi Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Kozpont és Általános lsko|a szakemberei fogla|koztak ve|ük. RendkívÜ|
jó a kapcso|atunk, eredményes az együttmĹjkodésünk.

A sajátos neve|ési igényű gyermekek neve|ését kiemelten keze|jük, hiszen tudjuk,
hogy fej|ődésükhoz saját é|etkorú kÖzosségre, életkori igények a|apján kia|akított
é|ettérre van sztlkség. Számukra fe|becsülhetetlen érték az é|etkori kozosség.
Model|t kapnak társaik viselkedésérő|, szokásairó|, beszédéről, mozgásáról,
játékairó|.
A pajtások, a nevelők, a szü|ők te|jes közösségének úgy kel| e|fogadnia a sérü|t
kisgyermeket, hogy mindig az értéket keresĺ benne. Nemcsak a sajátos nevelési
igényĹĺ gyermek szoru| speciális megsegítéSre, a tobbi gyermeket is neve|nÜnk kell
az e|fogadásra, egyÜttműködésre. Ezért fontos feladatunknak tekintjtik a
gyermekkÖzosség elfogadóvá formá|ását, me|ynek a|apja nem a sajnálat, hanem az
egyÜttes élményekből fakadó szeretet.
Az óvodai nevelés során az ép gyermekeknek |ehetőségük nyílik sérü|t társaikat
minél korábban megĺsmerni. Ez későbbi, előíté|et-mentes szem|é|etÜk kia|akítását
alapozhatja meg.

A sajátos nevelési igényÍi gyermekek nevelése az alábbiak figyelembevételével
kerüI megvalosításra:

o A sérÜ|t kisgyermek harmonikus szemé|yiségfej|ődését, az eredményeit,
erényeit, sikeres próbálkozásait értékelő, másságát e|fogadó környezet
segíti'

o A sajátos neve|ési igényű gyermek iránti e|várást fogyatékosságának je|lege,
sÚ|yosságának mértéke határozza meg' Terhelhetőségét bio|ógiai ál|apota,
esetleges társuló fogyatékossága befolyáso|ja. A sajátos nevelési ĺgényĹi
kĺsgyermek egyes terÜ|eteken kieme|kedő teljesítményre is képes |ehet,
ennek feIismerése és gondozása kĺeme|t feIadatot je|ent.
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Az óvodai neve|és, a sajátos nevelési igényŰ gyermekekné| is a neve|és
á|talános célkitĹĺzéseinek megva|ósítására torekszik. A nevelés hatására a
sérÜ|és arányában a sajátos neve|ési igényŰ gyermekekné| is ki ke|l alakulnia
az a|ka|mazkodó- készségnek, az akaraterőnek, az onál|óságra torekvésnek,
az egyÜttműködésnek. Ennek érdekében Szem e|őtt tartjuk, hogy a napirend
során mindig csak annyi segítséget kapjon a gyermek, hogy oná||óan tudjon
cselekedni.

Évenkénti megvalósult szakmai programok:

2008/2009.ben meqvalósult:

SZEPTEMBER
- 2 csoport képzése azELTE ToK óvópedagógus szakos hallgatóknak
- Rádió gyermek konceľt, annak szervezése a Józsefuárosban mĹĺkodő 13

óvodának
- Szív-charta a|áírása
- MR Kossuth rádĺó- Napközben c. műsorban va|ó nyi|atkozat ' Téma: az

egészséges táplá|kozás
- Mátyás téri egészség napon va|ó részvéte|, kozos rendezvény a Kesztyű-

gyáriakkal
- Németh László Á|t. lsk.-val va|ó, egész évre tervezett programok
- Szív-Vi|ágnapja a Város|igetben, családi program, rajzverseny

OKTOBER
- országos ,,Mozogni jó'' c. pá|yázat, s pedagógus továbbképzésben

va|órészvéteI

NOVEMBER
- Egészséges hét rendezvényei

KesztyŰ gyári ünnepi rendezvények
MR Kossuth rádióba: Szü|ők felkészítése az Ünnepekre
Vlll. ker. Voroskereszttelva|ó kozös ünnep
RTL k|ub: Téma: Kozétkeztetés az óvodákban

JANUÁR
- Sa|áta-bárgyermekműsor
- Nagy csoportos gyermekek mérése, isko|aérettség
- Gyermek Jóléti Kozponttal való kapcso|at
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FEBRUAR
- tsszevont szÜlői értekez|et az isko|ákka| a nagycsoportos gyermekek

sztrleinek
- Farsangi rendezvény, meghívott vendégekkel

MÁRc|Us
Ped agóg u s továbbképzés gyermekvéde|em i fe|e|ős részére
NevelőtestÜ|eti értekezlet
Kapcso|attartás a Szodexho konyhával
Sopronban a kÖzoktatás vezetői konferencián való részvéte|
Alatrerti |átogatás a gyerekekkeI

Ápruus
Rádióban va|ó képvise|et. Téma: A tehetséggondozás
Konferencia Mag |ódo n. Téma : Közoktatásban zaj|ő vá|tozások
Húsvéti ünnep a gyerekekke|
BoIcsődei |átogatások
Bo|csődei szü|ői értekez|eten va|ó részvéte|
óvodai nyílt napok megtartása
Á| lam vizsg áző, zár ő fog |a I kozáso k |e bo nyo l ítása
Láb-és ta rtásj av ító to rna bem utató szÜ | ők részér e
Anyák napĺ Ünnepség a Reménysugár |dősek otthonának, va|amint a
Voroskereszt részére

- Nevelési Tanácsadóva| va|ó kapcsolat

MÁJUs
- óvodai beiratkozás, beóvodázási teendők etlátása
- Fogászati szűrés
- Gyermeknapi program
- Neve|őtestÜ|etiértekez|et
- Evzárő rendezvények

JÚNlUs
- Káptalanfüredi üdÜ|tetés
- Nyári é|et megszervezése



2009.20í O.es nevelési évben:

SZEPTEMBER
Magdolna Programban való részvéte|

,,Szebben szeretnék járn i'' A|apítván nyal m ozg ásfej |esztés heti

rendszerességgeI a KesztyĹi-gyárban
Szív.beteg csecsemőkéń A|apítvánnya| kozos csa|ádi rendezvény a
Kaola magazinban va|ó cikk megje|enése,
SzÜ|ői értekez|etek lebonyo|ítása
Fővárosi Pedagógiai lntézetben va|ó továbbképzés
Az Anyatejes Vi|ágnap a|ka|mábó| a kerü|etiÁNTSZ-ben va|ó
gyermekműsor
Az ELTE-TOK ha|lgatók gyakor|ati oktatása

OKTOBER
Németh Lász|ó Á|t. lsk.-va|való kÖzos gyermekprogramok havi
rendszerességgeI
VlI]. ker. Egészség-nap rendezvényén va|ó részvéte|
Gyógytestneve|ési konferencián va|ó részvéte|

NOVEMBER
Az Egészségesebb óvod ák Nemzeti Há|őzat országos konferen cĺája
Téma: ,,Mozognĺjó!''
oszi nyí|t napok megtartása
Neve|ési Tanácsadóva| való szakmai kapcsolat
Józsefvárosĺ Kozoktatási Napokon va|ó részvétel

DECEMBER
Ünnepi rendezvények, Kesztyű-gyári közÖs program

Vöroskereszt. s az ldősek otthonában va|ó

- Németh Lász|ó isk. e|őadása
- Kapcsolat fe|véte|, kozos karácsonyi rendezvény a Rotaract.c|ub

tagjaival

JANUÁR
- Dajkaképzés- 25 fő gyakorlatĺ képzése
- V|ll. ker. Reménysugár ldősek otthonáva|való egytlttmĹjkodés
- Zenei konferencia azELTE-TOK szervezésében
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FEBRUAR
- Magdo|na- programban va|ó részvétel
- ELTE-TOK 2 csoport, óvodapedagógus, nappa|i képzés gyakorlóhe|ye,

képzés
- V|II. ker. isko|ákka| va|ó kapcsolattartás, |átogatás, osszevont szÜ|ői

értekezIet
- Kerületi továbbképzéseken való részvéteI- mérések

MÁRc|Us
- TÁMOP 3.2.2' pá|yázaton va|ó részvétel
- Magyar rádióban való interjÚ
- TSMT torna tanfo|yam beindítása

Ápruus
- Nyí|t-hétlebonyo|ítása
- Kerületitovábbképzések
- TÁMOP pá|yázatgyakor|ati megvalósítás fo|ytatása
- Húsvéti Ünnep a szÜlőkkel, munkadélután, nyí|tnapok a csoportokban

MÁJUs
- Anyák napi köszonto az óvodában, va|amint a Vöroskeresztben, s az

ldősek otthonában
- Magdo|na-negyed, Kesztyűgyári programban va|ó részvéteI
- Fogápo|ási program
- országos Egészségfej|esztési lntézet konferencĺáján va|ó részvétel
- Egészség-napszervezése
- Kĺrándu|ás|ebonyo|ítása
- Csopońok évzárőja

JÚN!Us
- Káptalafijredi tábor lebonyolítása

TAMOP. pá|yázat
- Jó gyakorlat bemutatása
- ELTE-TOK hallgatók á||amvizsgáztatása

JÚLlUs
- TÁMOP pá|yázatösszegzése

AUGUSZTUS
- Nevelési év zárása, va|amint a kÖvetkező megnyitása
- Neve|őtestu|eti, vaIamint csoportos szÜlői értekezletek megtartása
- ELTE-TOK mentorok ta|á|kozója
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2011.2012 nevelésl évben meqva|ósult proqramok:

SZEPTEMBER
- Magdo|na-program, Kesztyűgyár egészség-napon va|ó részvéte|
- TSMT továbbképzés
- ELTE ha||gatók képzése
- V|||. ker. VÖroskereszttel ,,Önkéntesek'' munkaprogram azóvoda

udvarának festése
- Lakatos Menyhért isko|áva| kozos program szervezése

OKTOBER
- Védőnőve| való egytittmĹĺkodés
- Egészségesebb ovodák országos konferenci Ąánakszervezése,

lebonyolítása. Téma:,,Az óvodapedagógusok |e|ki egészsége''
- Bozsik-programban való részvéte| a nagycsoportosokka|
- V|||. rer. ÁruTSz egyÜttműkodés az egészségfejlesztésben
- Önkéntes munka. fa|festés a Lets Co|our Kft'-ve|.

NOVEMBER
- ELTE- Számítógép haszná|ata az óvodában c. kutatásban való

részvéteI
- Egészséges-hét az óvodában -bemutatók, nyí|t-napok

DECEMBER
- Miku|ás unnep a Rotar club adományaiva|
- Sodex-hoval való együttmĹĺkodés

Szovetsé g a D ohány zás Visszaszo rításáé rt p rog ram ban való részvétel
Karácsonyi munkadé|után, Ünnepségek |ebonyo|ítása

JANUÁR
. Magdolna Programban való részvétel
- ,,Szebben szeretnék járni'' A|apítvánnya| mozgásfej|esztés heti

rendszerességgel a Kesztyű-gyárban
- ELTE-haIlgatóinakképzése
- Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai FőiskoIa hal|gatóinak hospitá|ása
- lskolaérettségi vizsgálatok kérése, kapcso|at a Neve|ési Tanácsadóva|

FEBRUÁR
- Hagyományos, osszevont sztj|ői értekezletek megtartása
- KozÖs farsangi rendezvény a Lakatos Menyhért Ána|ános |sko|áva|



MÁRclUs
- Nemzeti Ünnepeinkrő| ripoń adása a Magyar Rádiónak
- Ünnep megtartása

Ápruus
- Á||amvizsgák e|őkészítése, |ebonyo|ítása.
- Aę' ELTE pá|yázatában va|ó részvéte|. Téma: A kivá|ó évfolyam

hal|gatói cím elnyerése. A KoszorÚ óvodában vizsgázott ha||gatók

koztj| 1 fő második, s 1 fő harmadik he|yezett címet érte el.
- Nyílt-napokrendezése

MÁJUs
- Beóvodázási fe|adatok e||átása, kapcso|at a védőnői hálózatta|.
- Beiratkozás a kovetkező neve|ési évre'

osszegzés:

Az e|te|t időszakban e|mondható, hogy sokféle szakmai programot
lebonyo|ítottunk. Erősségeinknek mondható, a testÜ|etÜnk á|ta| képvise|t, a
szakma iránti e|kÖte|ezettség érvényesítése. A társada|mi prob|émák e||enére,
igyekszünk a gyermekek érdekét mindenekfe|ett biztosítani, segíteni azokat a
csa|ádokat, akik nehézhe|yzetbe kerÜ|tek. Nem konnyű fe|adat. Meg ke||

kÜzdeni a ránk nehezedő prob|émákka|, (erko|csi, anyagĺ), s ezekbő| az
ivodás gyermekeinknek a mindennapokban nem szabad érezni semmit.



1.2 SZAKMAI PALYAZATOK. AZOK EREDMENYESSEGE:

Az önkormánvzat TÁMOP 3.3.2.08/1.2008.0002 pálvázatában aktívan részt
vettünk.

Dĺ - beóvodázásl tevékenység keretében kieme|t figye|met fordítottunk, i|letve
fordítunk a kÖrzetÜnkbe tartozó rászoru|ó gyermekek beóvodázására. Hiszen a
hátrányos he|yzetĹĺ gyermekek esé|yegyenlőségének záloga a megfe|elő minőségĹĺ
és időtańamÚ óvodáztatásuk. Ennek érdekében szoros együttműkodést építettünk ki
óvodánk védőnőjével, a sztl|őkke|. |ntézményen be|üĺ pedig a gyermekvéde|mi
megbízotta| és a pedagógusokka|.

Tejesítés ideje: 2010. március 1 - december 31-ig

D4 - pľogľamkíná|at bővítése keretében, Deme Lívia óvodapedagógus, 15 fő HHH
gyermek részvéte|ével, heti két a|ka|omma| testneve|és fogla|kozást vezetett. A
feladatnak megfele|ően elkészítette:

szakmai programtervét, az éves mozgásfej|esztés anyagát,

a foglalkozásokró| ha|adási naplót vezetett, me|y tarta|mazta a tevékenység
|eírását, a megva|ósulás tapasztalatait, a résztvevő gyermekeket és a
foglaIkozás időpontját,

a spoń foglaIkozások tapaszta|atairó| éves összegzést készített'

Tejesítés ideje: 2010. szeptember 6 . 2011. június 1S-ig

A gyakor|atĺ megvalósulás során Örommel tapaszta|tuk' hogy a gyermekek szívesen
vettek részt ezeken a fogla|kozásokon. Mĺközben kedvÜkre |evezethették
mozgásigényüket, fejlődott mozgásuk. Egyre bátrabbak, ugyesebbek voltak, a
sikerélményeken keresztÜ | erősÖdott on bizaI m uk.

D4 . progľamkínálat bővítése keretében, Ambľóziné Nagy l|ona óvodapedagógus
saját gyermekcsoportjában, 12fő HHH gyermek részvéte|éve|, heti két a|ka|omma|
anyanye|vi fejIesztést vezetett.
Célja vo|t a gyermekek kommunikációjának fej|esztése, a szókincs bővítése, valamint

*--* - .1 
|ogopédiai munka segítése.
=--ä-toglďkoz-asokT-đ|-häad-ŕ'sT-n_aB|

|eírását, a megvalósu|ás tapasztalatait, a résztvevő gyermekeket és a
fogIaIkozás időpontját,

az any anye |vĺ fo g I a| kozáso k tapaszta |ata i ró l éves ossze gzést kész ített.

Tejesítés ideje: 2010. szeptember 6 - 2o1.ĺ . jÚnĺus 1S-ig
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D6 - célzott óvodai fejlesztő foglalkozásokat Prekop Lászlóné te|zárkóztatő
óvodapedagógus vezette. 23 fő HHH gyermekke| foglalkozott heti két a|kalomma|. Á
fel a d at el l átásáh oz eI készítette :

mérési koncepcióját a HHH gyermekek egyéni fej|esztéséhez,

fe|mérte és rogzítette a gyermekek fejlettségi á|lapotát,

a fe|mérés eredményének megfe|e|ően e|készítette a gyermekek fej|esztési
tervét.

a fog|a|kozásokró| ha|adási nap|ót vezetett, mely tartalmazta a hónap kieme|t
fejlesztési fe|adatait, a fogIaIkozás időpontját, az aktuá|is fogIaIkozás
fejIesztési feIadatát, vaIamint a fejlesztés tapasztalatait, eredményességét,

a fog Ia|kozásokról gyermeken ként vezette a doku mentációt,

e|végezte a gyermekek ,,kimeneti méréSét'', me|y a|apján gyermekenként
megfoga|mazta a fej|esztési terü|etek éves értékelését,

e|készítette a fej|esztő program éves osszegzését.

Tejesítés ideje: 2010. november 1 - 2011. jÚlius 31-ĺg

Gyermekeink szívesen vettek részt ezeken a fog|a|kozásokon, mert az életkoruknak,
egyéni fej|ettségĹiknek megfele|ő fe|adatokon keresztuI sikeré|ményhez jutottak, me|y
nove|te kĺtartásukat, onbizalmukat. Cé|unk, hogy minden gyermek a saját szintjéhez,
onmagához képest fej|ődjék és érje e|, vagy kozelítse meg az életkorára je||emző
szintet, megvalósu|t.

D3 . nyitott óvodai progľam keľetében Az Egészségesebb óvodák Nemzetl
Há|ozat, mlnt rendezvényszervező a kerület minden óvodájában részt vett.

- A programokról a beszámo|óját e|készítette, dokumentálta. (grafikonok, s
képek segítségéve| is bizonyította a program megvalósulását'

ovodánkban 2 a|kalomma|, 2-2 gyermekcsoportunkban játszó délután keretében az
a|ábbi programokat szerveztÜk:

:--T_ mozoas szeľepe- a gyermek--ffiben---_ďöádäś-
hangzott e| az egészségesebb, mozgás gazdag életmódró|.

Tejesítés ideje: 2011' április 11' és 13'

Mindkét rendezvényünket eredményesnek, és hasznosnak íté|tük. A jó hangulatú
közös program, a más korÍ.l|mények kozött tońénő találkozás hozzĄáru|t a szÜlő -
gyermek - óvodapedagógus kapcso|atának erősítéséhez.
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c1 - Célzott beavatkozások a korai fejlesztés érdekében: Ál|apotfelmérés -
tanácsadás történt 12 fő gyermek esetében. R gyermekek fej|ettségét Torda Ágnes
gyógypedagógus, kozoktatási szakértő mérte. A fe|mérés eredményét megbeszé|te
az érintett óvodapedagógusokka|, a fe|zárkőztatő pedagógussa| és az erre igényt
tartó szÜ|őkke|.

A gyermekeink számára rÁĺĺlop-3,3'2.o8/1-2008-0002 pátyázat adta lehetőségeket
munkatársaĺmma| és az érintett szü|őkke| együtt pozitívan értéke|tÜk.

D5/1 és D5l2 - Egyéni fej|esztési tervek: Rendszeres éńéke|ési rendszer kia|akítása
és egyéni felmérések, fej|esztési tervek készítése keretében kérdőívet töltottek ki a
csoport óvodapedagógusok, a Íe|zárkóztató pedagógus, a szĹl|ők és a gyermekek.

Toľda Ágnes kozoktatási szakértő megtekintette Prekop Lászloné fe|zárkőztatő
pedagógus egy fogla|kozását' Elismerően nyi|atkozott a fog|a|kozásrő|, a pedagógus
által készített, és haszná|t eszkozokrő|. A gyermekekrő| vezetett dokumentációró|.

D2 . Felméľés is intézkedési progľam kido|gozása a HHH beóvodázást
hátľáltató tényezőkľő| keretében Po|yák Teréz esélyegyen|őségi szakértő kereste
fe| intézményÜnket, és tapasztalatainkró| érdek|ődott a HH/HHH gyermekek
beóvodázásávaI kapcsoIatosan.

H2 . Pedagógus továbbképzés keretében 9 fő pedagógus az a|ábbi 30 órás
továbbképzésen vett részt:

óvodai lPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, - tantestÜletek
felkészítése a hatékony együttneve|ésre, az integrációs pedagógiai rendszer
óvodai a|ka|mazására) - 2011. március 17. 18' 19.

A tevékenységkozpontÚ pedagógĺák alka|mazására va|ó fe|készítés - a
kompetencia a|apú oktatást szo|gáló pedagógiai e|vek, módszertani és
tanu|ásszervezésĺ eljárások megismertetése - 2011. ápri|is 7.8' 9.

H1 és H3 . |PR adaptálása és módszertani mentoráIás keretében Pĺgnitzkyné
Lugos l|ona mentorra| tortént egyÜttműködést az lPR adaptá|ása és módszertani
mentorá|ássa| kapcso|atban rendkívÜ| hasznosnak, és eredményesnek ítéljÜk, me|y
tovább segíti pedagógiai tevékenységünk fej|ődését, fej|esztését a HH/HHH
gyermekek harmon ikus, ered ményes fej |ődése, fejlesztése érdekében.

A neve|őtestü|et értéke|ése a|apján, az á|ta|a készített _ ,,Eszköz Összesítő'' és
,,Szervezeti összesítő'' helyzete|emzés eredménye megerősített bennünket, hogy
pedagógiai tevékenységünket pontosan, lelkiismeretesen, jő| végezztjk a fej|ődésben
lemaradt, i||etve a hátrányokka| küzdő gyermekek fej|ődése érdekében. A HH/HHH
gyermekek szempontjábó| is fontos, meghatározó terÜ|etek jól műkodnek. Fe|hívta a
figyelmunket a fej|esztendő terÜ|etekre, me|y a tertj|etek osszességét tekintve
cseké|y, megva|ósíthati.

Ösztonzésére három a ,jó gyakor|at'' keretében e|készítette fényképekke| illusztrá|t
,,Fej|esztő játékok'' gyűjteményét, az á|taluk kita|á|t és készített eszkozokrő|, me|yek
hatékonyan segítik a fej|ődésben |emaradt gyermekek differenciá|t egyéni
fej|esztését' A gyĹĺjteményt mĺnden csopoľÍunkba közre adtuk.
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,,HoP és IPR Program módosítás,, táblázata a kozos vizsgá|at, e|emzés,

megbeszé|és, rögzítés után - a program módosítási tevékenységemet segítette.

Ráirányította figye|memet, i||etve figyelmÜnket az lPR Programunk módosításának

szükségességére, fontosságára. Segítséget adott a módosításhoz.

,,EgyüttmĹĺkodések kia|akítása az ővodán kívÜli szervezetekkel'' területen javasolt

módosítást, me|yet eIvégeztem. Megál|apítottuk, hogy a HoP megfele|ő, nem ke||

modosítanunk.

A modosított IPR Programoŕ a nevelőtestÜ|et 2011' jÚnĺus 1O-ei neve|őtestü|eti

értekezleten elfogadta. A neve|őtesttjlet fontosnak tartja, kiemelt fe|adatának tekinti a

HH/HHH gyermekekke| való fog|a|kozást. Minden gyermek számára - kü|onös

figye|met fordítva a HH/HHH gyermekekre gazdag programokaŕ, változatos

tevékenységeket kíná|va biztosítjuk a saját, egyéni fej|ődési Ütemének megfe|elő

fej |őd ést, fej |esztést, te h etség ének fe|fedezését, ki bontakozását'

Tejesítés ideje: 2011, ápri|is 12 - június 'ĺ5.

í.3 GYERMEK. ES |FJUSAGVEDELEM:

A négy év tapaszta|ata azt mutatja, hogy a kerÜ|etünk sajátos szocioku|turálĺs

hátteréből adódóan gyermekeink nagy része hátrányos, ha|mozottan hátrányos,

valamint veszélyeztetett körÜlmények közott é|. A társada|mi és gazdasági hátrányok

halmozottan, hatásukban egymást felerősítve je|ennek meg. Je||emző az alacsony

isko|ázottság, a magas munkané|kĹiliség, a szegénység, az a|acsony minőségĹÍ

lakáskorÜ|mény (kis |akásban sokan laknak, dohos, |evegőtlen helyiségek, nincs Víz,

fűtés, WC a |akásban), és je|entős az adósságot-díjhátra|ékot fe|ha|mozó családok

száma'

kovetkeztében kiaIaku|ó kóros pszichés á||apot, szerfogyasztó magatartás, az

agresszió, az e|hanyago|ás. A szegénységben élők kozött kevesebb a lehetoség a

tanu|ást e|ősegítő tárgyi kornyezet kia|akítására, és tobbnyire kevesebb figye|em,

tÖrődés jut a gyermek fej|ődésének támogatására. Ezek a tényezők rendszerĺnt

haImozódnak és a gyermek fejlődését tobbszorosen negatívan befolyáso|ják.

Érthető, hogy az ilyen csa|ádbó| kikerulő gyermekeknek kevés |ehetőségÜk van

onmaguk és környezetük megtapasztalására, mozgásigénytik kie|égítésére,

kulturá|is értékeink megismerésére.



A közoktatásról szó|ó 1993. évi LXX|X. Tv..ĺ21 s (1) 14. pontjában fogla|tak

szerĺnt hátrányos helyzetíÍ gyermek: az, ak|t csa|ádi körü|ményei, szociá|is

he|yzete miatt a jegyző véde|embe vett, il|etve akĺnek rendszeres

gyermekvédelm i kedvezményre va|ó jogosu |tsá gát a jegyző megá|lap ította.

Azok, a csa|ádok, akiknek szÜkség|et-kie|égítési |ehetőségei, é|etkorü|ményei,

|ehetséges é|etmódja a társada|om tobbségéné| lényegesen rosszabb, és a
státuszt meghatározó tényezők kozü| -fogyasztás; ku|túra, életmód;

érdekérvényesítés; |akás; anyagi színvona|; munkamegosztás- egyné| tobb

hátrány je|entkezik, amit nem tudnak kompenzálni, és élethe|yzetÜk javítására

onmaguk nem képesek.

E csoporton be|ül halmozottan hátrányos helyzetíÍ az a gyermek, akinek a

torvényes fe|ügye|etét e||átó szĹllője, a gyermekek védelméről és a gyámiigyi

igazgatásró| szó|ó törvényben szabá|yozott e|járásban tett onkéntes nyi|atkozata

szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában - |egfe|jebb az

ĺsko|a nyo|cadik évfo|yamán fo|ytatott tanulmányait befejezte sikeresen.

Ha|mozottan hátrányos helyzetű az a gyermek is, akit tartós neve|ésbe vettek. A

Koszoľú ovodába járó halmozottan hátrányos he|yzetíÍ gyermekek száma

igen magas.

Tapaszta|juk, i||etve kĹl|önboző kutatások is a|átámasztják, hogy a hátrányos helyzetĹĺ

csa|ádok gyermekei kognitív fejlődésÜkben Öt éves korukra lényegesen e|maradnak

a kedvezőbb körÜ|mények között é|ő társaikná|. A halmozottan hátrányos he|yzetĹĺ

gyermekek isko|aĺ beil|eszkedésének és sikerességének zá|oga a megfe|e|ő

inőségŰ*és-jdő

alapvető készségek megfe|e|ő fej|esztésének színtere az óvoda, aho| - az agyi érési

fo|yamatok |ezáru|ásáig - megterhe|és né|kül, játékos eszkÖzökke| és módszerekke|

hatékonyan tudunk fej|eszteni. Számukra specĺá|is felzárkőztatő, képesség

kibontakoztató, tehetséggondozó programokat szervezünk az esé|yegyenlőség

novelése érdekében, hogy a szÜ|ők szociá|is helyzetébő|, isko|ázat|anságábó| fakadó

hátrányokat enyhítsÜk. Tudatos óvodapedagógiai munkára van szukség ahhoz, hogy

ezeket a hátrányokat óvodai neve|ésÜnk során csökkenteni tudjuk.
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Kiemelt je|entősége Van a szÜlőkkel torténő egytjttműkodésnek, me|y a kolcsönos

tisztelet a|apján va|ósítható meg. Az egyÜttmĹĺködés során az óvodapedagógusoknak

és az óvoda családsegítőjének - he|yzettlkné| és képzettségÜkné| fogva - kĺeme|t

szerepuk és fe|e|ősségÜk van.

Veszélyeztetettség: az 1997.évi XXX|I. torvény a gyermek védelmérő| szó|ó

jogszabály érte|mében ''olyan - magatartás Vagy mu|asztás Vagy kÖrülmény

kovetkeztében kialakult - á||apot, ame|y a gyermek testi, érte|mi, érze|mi vagy

erkö|csi fej|ődését gáto|ja vagy akadá|yozza',, p|. anyagi ok miatti éhezés, szÜ|ők

negatív é|etvite|e (bűnozés, a|koho|, drog, agresszivĺtás, bántalmazás, elhanyago|ás

kÜlönboző formái)' A veszélyeztető tényezők észle|ése esetén a gyermekvéde|mi

fe|e|ős az óvodapedagógussal egytltt felderíti a fej|ődést akadályoző okokat,

fe|térképezi a csa|ád környezetét, szociá|is he|yzetét, majd szükség szerint felveszi a

kapcso|atot az i||etékes szakemberekke|, szakintézményekke|. A veszélyeztetettség

rnegszűnése után is figye|emme| kísérjük a gyermeket, a szÜ|őket. Továbbra is

gyakran beszé|getünk, ha ĺgény|ik, segítjük a csa|ádot. Ha ezek a beszé|getések,

segítések nem vezetnek eredményre, s Úgy |átjuk a gyermek harmonikus fej|ődése

veszé|yben Van, ismét fe|vesszük a kapcso|atot a Gyermekjó|éti Szo|gá|atta|, a

gyám hatóságga|, a Csa|ádseg ítóvel.

Ezek a gyerekek kieme|t tÖrődést, odafigye|ést igényeInek, gyakran eltérő

módszereket kel| alka|mazni esetükben, mint a csoport tobbi gyermekéné|. De

ahhoz, hogy megértsük, elfogadjuk és a|akítani tudjuk szemé|yiségÜket,

e|engedhetet|en megismerni otthoni körÜ|ményeiket, csa|ádjukat is.

ovodánk etnikai helyzete: a Józsefuárosban élő emberek nagyobb része a cigány

etnikumhoz taĺtozik. Gyermekeink nagy tobbsége cigányszármazású, így kieme|ten

ke|| keze|ni az etnikaĺ kisebbség fej|esztését. A cigánycsa|ádok zome kisméretű

|akásokban, nehéz anyagi körü|mények kozott é|. Sok a csonka csa|ád, va|amint a

munkanélkÜ|i szü|ő. Az óvoda érte|mi, erko|csi és egészségneve|ése is igen nagy

akadá|yokba ütkÖzik. A családok é|etfe|fogásán, menta|itásán, anyagi he|yzetén igen

nehezen tudunk változtatni, ezért igen fontosnak tartjuk a cigány csa|ádok körében

végzett gyermekvédelm i és egészség neve|ő m u n kát.



A szociá|is hátrányok miatt sok a részképességben lemaradt gyermekÜnk, így

f e|zárkóztató óvod a ped a gó g u s se g ítség ével i gyekszĹj n k a h átrá nyokat csökke nte n i.

EséIyegyenlőség biztosítása minden gyermek számára: gyermekeink szociá|is

háttere színes képet mutat. A nagyon jó és az elhanyago|ó kornyezetbő| egyaránt

j árnak hozzánk gyerm ekek. Szeretette|jes, biztonságos, az egy éni kü |onbozőségeket

to|eráló |égkorben, ésszerĹĺ kor|átokkal minden gyermeknek esé|yt adunk saját

erősségeik felismerésére, és a sikerélményre. E|fogadjuk, és tiszte|etben tartjuk a

kü|onbözőséget, és erre neve|jük őket is.

ovodánk rende|kezik esélyegyen|őségi programma|, melyet a fenntartói tervhez

igazítottunk. Az esélyegyenIőség megva|ósításának alapfe|téte|e a

diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és a haImozottan hátrányos

he|yzetű gyerekek oktatási és társada|mi integrációjának biztosítása és

e|őmozdítása, kÜ|onos tekintettel az esé|yteremtésre.

Minden óvodapedagógus fe|adata, hogy kozremĹĺkodjön a gyermekvédelmi

fe|adatok e||átásában, a gyermekek fej|ődését veszélyeztető korülmények

mege|őzésében, fe|tárásában, megszĹintetésében. A neve|ési év e|ején fe|mérjÜk a

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos, az etnikai és a veszé|yeztetett

csa|ádokat a csoport óvodapedagógusaiva| ' Ae. óvodapedagógussa| kozosen

meg|átogatjuk őket, így adva lehetőséget a nyugodt őszinte beszé|getésre. A

család|átogatás után minden gyermek esetében meghatározzuk a teendőket, ennek

megfele|ően folytatjuk a csa|ád gondozását.

Az intézmény do|gozői a rende|kezésre á||ó eszkozok segítségéve| törekednek a

káros hatások el|ensú|yozására, odafigyelő beszélgetéseket kezdeményeznek a

szü|őve|, rendszeresen tĄékoztatják a kisgyermek fej|ődéséről, fejlesztő

ła|kozásokat-.-szerveznek.; biáosítják-_az*ezeken-tĺöľ.ténĺó-rendszełe.s- részłĺéte|---*..--.

lehetőségét. A képességfej|esztés komp|ex módon torténik. A fejlesztőtevékenységet

é|mények bĺztosításával, soko|da|Ú tapasztaIatszerzésre építve tervezzuk,

szervezzuk. Az egyéni bánásmód a|kalmazása, a gyermeki jogok tiszte|etben

tartása, az egyéni éftékek és képességek kibontakoztatása, a sztlkség|etek

kĺe|égítése, a szociá|is biztonságérzet megteremtéSe, a cigány gyermekek neve|ése,

a ha|mozottan hátrányos he|yzetű gyermekek neve|ése, fe|zárkóztatása megfele|ő

hatékonysággaI eredményesen fo|yik.
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2010. évi LXVI. tt5ruény, ame|y a családok támogatásáro| sző|ő 1998. évi LXXXIV.

torvényének, va|amint a gyermekek védelmérő| és gyámĹlgyĺ igazgatásáró| szó|ó

1997. évi XXXI. tÖrvényének a tankötelezeÍŕség teljesítésével osszefiiggő

modosítása, kimondja a csa|ádi pót|ék folyósításának a tankotelezettség

te|jesítéséhez torténő kötését. Vagyis a tankotelezettség nem te|jesítése, az

igazolat|an mu|asztás szigorÚ kovetkezményeket Von maga után a csa|ádi pót|ék

szempontjábó|. Amennyiben a tanköte|es gyermek az adott neve|ési évben 10 őráná|

tobb kote|ező fogla|kozásró| hĺányzik igazolatlanul, akkor a gyermekjó|éti szolgá|at

figye|meztetést kü|d a szÜ|őnek. PE. 50. igazo|atlanuI elmu|asztott fog|a|kozást

kovetően a jegyzovéde|embe veszi a gyermeket, és e|rende|i a családi pót|ék

fe|függesztését, va|amint ezze| egyĺdejűleg eseti gondnokot rende| ki. Szerencsére

i|yen eset még nem fordult e|ő óvodánkban.

összességében:

Kieme|t fe|adatnak tekintjÜk a HH, HHH, a veszé|yeztetettek és az etnika

fe|zárkőztatását, a segítségnyÚjtást (támogatások, adományok), va|amint az

esélyegyen|őség megteremtését. Ehhez szükséges, hogy a gyermekek

rendszeresen |átogassák óvodánkat. Tehát a másĺk fontos fe|adatunk az

óvodakote|esek (beóvodázási támogatásban részesÜ|ők, HHH-ok) és a tankote|es

korÚ gyermekek rendszeres óvodába járásának nyomon kÖvetése, az igazolatlan

hiányzások visszaszorítása. Mindeme||ett a veszé|yeztetett gyermekekre torténő

odafigyelést, prevenciót is nélkÜlozhetet|ennek tańottuk, S a jovőben is.

í.4 GYERMEK/TANULóI BALESETEK szÁMA. oKA!:

[roůđrri Näpkcizi.Ôith ońos óvooaoań ;äŽ äm Ú |t negy evbďĄ ó|ýán su ýossagú
gyermekba|eset nem tortént, melyet a torvényi rende|kezések érte|mében je|entenĺ

ke||ett volna a fenntańónak.
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|l. Az |NTÉzMÉNY BELsŐ rvlŰrooÉsÉľĺex eleuzÉse

2.1 l rurÉzu É ruyl ľrĺ l ľĺ Ős É c l nÁľĺYĺrÁs l p no c nłnĺ ľvl ecvĺl.os u lÁsł
Egyik legfontosabb fe|adatunk a Koszorú óvoda Egészségneve|ési Programjának
gyakor|ati megva|ósítása, fokozott figye|met fordítva a hátrányos he|yzetű gyermekek
esélyegyen |őségének b iztos ítására, me|yrő| már rész|etesen beszám o|tam.

A kitíÍzćjtt célok, feladatok megvalosulásában meghatározónak ítélem a vezetői
eI l e n ćjrz és eket az i ntézm ény m íÍ kö d és én ek v a l a m en nyi terij I etén.

Munkaüqvi e!lenőľzés keretében :

Ellenőriztem, rendeztem va|amennyi do|gozó szemé|yi anyagát. Munkaviszonyuk,
közalka|mazotti jogviszonyuk idejét, va|amint intézményi munkaviszonyuk kezdetét.
Ezek alapján megá||apítottam a jubi|eumijutalom-, a felmentési idő-, a végkie|égítés-,
és a kerü|eti torzsgárda juta|om jogosu|tság kezdeti idejét. |sko|ai végzettségük,
va|amint szo|gá|ati idejÜk alapján e||enőriztem fizetési osztá|yba soro|ásukat,
il|etményÜket, a köte|ezo e|ő|épésÜk évét, i||etve a pedagógusok esetében a kötelező
továbbképzés te|jesítését kovető rendkívüli e|ő|épések évét.

A tal áIt eltéréseket, problém ákat orvosoltuk : javítottuk, módosítottu k.

Továbbra is feladatom:

- A munkaviszonyok, i|letve az azokat igazo|ő dokumentumok el|enőrzése,
egyeztetése.

Az ál|ami noľmatíva lqénv|és - lemondás - pótiqénv reális meqíté!ése
éľdekében folyamatosa ellenőľzöm :

- A gyermek|étszámot.

- Pedagógus szakvizsga és továbbképzési támogatás fe|haszná|ását,
továbbképzésen va|ó részvételt javaso|tam.

- A kedvezményes étkezésre jogosító határozatok-, orvosi igazo|ások
esetében a szÜ|őiérvényességét, va|amint a 3-és

nfilatko7atokáI. - !o n n-gw ľę!ęl 9!9Eq o-[

- A 6. sz. ana|itikus vezetés pontosságát.

F o I ya m atos fe I adato m n ak teki ntem :

- Ar' igényelt á||ami normatíva és a felhaszná|ás egyensÚ|yának figyelemme|
kisérését. Ar. adatok alapján szükség szerint ĺemondás, i|letve potigény
kezdeményezését.
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Az óvónők qvakorlati munkáiának ellenőrzését á|ta|ában az intézményi
továbbképzés keretében végeztem' Az ellenőrzés céIja: a pedagógiai gyakor|at
."j-a"J:ľJ:"..ÍJ:t'ä&".'*ł3l,liäj?[n1jának 

gyakorlati megva|osu|ásának
nyomon követése, segítése.

' KitĹĺzött minőségcé|jaink megvaIósulásának gyakor|ata.
- A gyermeki jogok érvényesÜ|ése: ,,A gyermeknek joga, hogy képességeinek,

adottságai nak megfele|ő neve|ésben és oktatásban részesÜ ljon. . .''

Az értékelésnéI fontosnak tartom:

a pedagógiai szabadság tiszte|etben tańását,
hiteles legyen,
mindig nyí|t, a végzett munkáva| arányban á||ó, és minden lényeges kérdésre
reagáló |egyen,
a he|yzet e|emzése, a problémák, és az eredmények feltárása mel|ett mutassa
meg a továbbfejlesztés |ehetőségét és módját.

Tapasztalatalm szerint munkatársaim szakmai|ag jó| felkészÜ|t, tudatos neve|ők.
Nyugodt, barátságos |égkorben biztosított a gyermekek életkorának, egyéni

. fej|ettségének megfele|ő tańa|mas tevékenység |ehetősége' A játszó-helyek a
gyermekek fejIettségének megfelelően, esztétikusan kialakítottak. A tudatosan
vá|asztott eszkozok messzemenően bizlosĺ\ć|k a;.z egyéll fą|ellgégngk megfe!ę!ő
iejĺoaeśt,tąleśztést.-cvéŕńórcśopófäinkbäńńágáśíróśšżśżocíáliš-háéŕÚ;
ingerszegény kornyezetben é|ő vagy egyéb ok (gyakori betegség, hiányzás, késői
óvodakezdés) miatt |assabban fej|ődő gyermek. Ezért munkatársaim fokozott
figyelmet fordítottak a gyeľmekek differenciát egyéni fej|esztésére. Minden gyermek
számára gazdag programokat, vá|tozatos tevékenységeket kíná|va biztosítják a
saját, egyénĺ fejlődésĺ Ütemének megfelelő fej|esztést, tehetségének fe|fedezését,
kibontakozását. Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek a saját szintjéhez,
onmagához képest fej|ődjék és érje el, vagy köze|ítse meg az é|etkorára je||emző
szintet.
KÜ|onos tekintettel e||enőriztem, s értéke|tem a csoportok egészségfejlesztési,
egészségnevelési munkájuk minőségét. Fontosnak tartottam, hogy az elkezdett, s

--'tobb"*évre-vjsszat.ekjntheto-".a|ternatĺ"v..-egészségpedagógiai-progva|ósu|nak meg a gyakor|atban. A tapaszta|ataim a|apján, beépü|t a régebben itt
do|gozó óvodapedagógusok szem|é|etmódjába, viszont az Újonnan érkező, fiata|abb
kol|égák igen nagy segítséget igénye|nek. Ezt a mentor ko||égák segítségével
biztosítottuk.
A dajkák a gyermekcsoport életkorának, fejlettségének megfe|elően vesznek részt a
gyermekek óvodai é|etének szervezésében, a gondozási fe|adatok eIlátásában'
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2.2 Az EREDMÉNYEKKEL VALo ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSEK ALAKULÁSA

Az e|őző neve|ésl években kitűzött szakmai célkitűzések és jóváhagyott
javasolt intézkedések alakulása:

A gyeľmeki kérdőívek a|apján a dé|utáni csendes pihenő a kevésbé kedve|t terĹl|et,
mely nem igazán megoldható a csoportban a felÜgyelet és a fog|alkoztatás, a nagy
létszám és a hely szűkossége miatt. Gyermekeinkné| a vizua|itás fej|et|ensége, a
gyakor|atlanság sok kérdést felvet. Ezen a területen is Úgy |ehet eredményt
felmutatni, ha az intézmény és a csa|ád osszefog.

A szülők szerint az ivoda játszóudvara, annak felszere|tsége és az épü|et ku|ső
ál|agmegóvása |enne fontos fe|adatunk' Szponzorokat kerestünk a megoldáshoz.
Tobb alternatív programunkat nem ismerik a szu|ők, bővebb tĄéko4atást, bemutató
fogIa|kozásokat és beszé|getéseket igényeI nének.

A pedagógusok és a dolgozók véleménye szerint a szemé|yi és tárgyi fe|téte|ek
megteremtése fontos fe|adatunk. A kö|tségek novekedése, az anyagi do|gok
beszĹĺkü|ése nagy gondot jelent a minőségi munka végzése szempontjábó|. Ar'
óvoda épĹl|etének á|lagmegóvása is mego|dást sürget.

Partnereinkkel va|ó kapcsolattartás gyakorisága, módja, annak fe|elősei, a
program ok koord i nálása ered ményesebb is |ehetne.

A pedagógusok a gyermekek fejlesztése érdekében maximá|isan te|jesítettek' Mikro
csoportos és egyéni fej|esztést, fe|zárkóztatást, hiánypót|ást is végeztÜnk a
szakemberek bevonásáva|. A csendes pihenő idejében néhány a|ka|omma| egyéb
más programokon vettek részt a nagycsoportos gyerekek, és a kevés alvásigényű
gyermekeket egy-egy a|kalomma| más csendes tevékenységekbe vontuk be, úgy,
hogy ne zavarják pihenő társaikat.

Az óvoda játszóudvaĺán (az épülettel szemben levő játszókert) kialakításľa
keľüIt egy veteményes kert, me|yet a nagycsoportosok gondoztak. Az óvoda
udvaľán a homokozó fölé ponyva kerü|t, hogy védje a gyermekeket a

*--***rlapsrĺgár.zástó|.'-Tobb futókerékpáĺ; {abda;'hornokozó*já'té|'ĺiis-beseerzésre-keriilt. A-
ktl|ső álIagmegóvást |ehetőségeinkhez képest igyekeztÜnk megoldani.

. Szponzorként a Voroskereszt he|yi szervezete, a BabtistaEgyház iflÚsági tagozata
és a ROTARA K|ub segített.

Az egészségnevelési a|teľnatív pľogľamokľól a szÜlőknek szÜ|őĺ értekez|eten
tĄékoztatást adtunk, a nyílt napok keretén belÜ| bemutatókat tartottunk' A végén
közösen e|emeztÜk, értéke|tük a |átottakat'
Az anyagi lehetőségeink korlátozottak, öt|etekke|, gyűjtésse|, a szü|ők és egyéb
szervezetek bevonásávaI igyekszÜnk feladatainkat e||átni. (festés, mázo|ás,
tapétázás, barkácso|ás, javítások o nerőbő|)
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Több köľnyező iskoláva| jó kapcsolatot tartunk, ők megkeresnek bennÜnket
kü|onfé|e programokkal, így igyekeznek megismeńetni a gyermekekkeI az
intézményüket. Számunkra is változatosságot és kötődést jelent. Mi is hasonĺó
kapcso|atot igyeksztlnk kia|akítani a kornyező bo|csődékke|'

Partneri elégedettség méľések eredményei:
A szülői résztvevők száma 59 fő, 73,8 o/o Az e|égedettség mértéke 89,6%.

A |eginkább e|égedettek az óvónők szakmai munkájáva|, 96,6%-ban.
A |egkevésbé e|égedettek: nem ismerik az alternatív egészségvédő
munkánkat.(76'3%)'

A pedagógusok köľében végzett mérések eľedményei
A résztvevókszáma 9 fő, 1oo o/o. Az e|égedettség mértéke 88,2%o'
A leginkább e|égedettek a szakmai vezetés hozzáá||ásáva| és a ve|ük szemben
támasztott e|várásokka| tisztában vannak.
A leginkább e|égedet|enek a munkavégzés fe|téte|eive|.

A gyeľmekek köľében végzett elégedettség mérések eľedményei
A résztvevőkszáma 56 fő, 70 o/o. Az elégedettség értéke 93,6%.
A |eginkább e|égedettek: a játéktevékenység a |egkedveltebb teru|et.
A legkevésbé az öná||ó ö|tozés-vetkőzést kedve|ik.

A munkatáľsak köľében végzett elégedettség méľések eľedményei
: Minden munkatárs, 16 fő, 1oo % részt vett a méresben. Az e|égedettlég 86,8 %-os.
A |egkiemelkedőbb terü|eteink kapcso|atrendszerünk a vezetőve|, (98,5 o/o), a
gyermekekkel (97 %), és az óvónőR gyermekke| va|ó kapcso|atai (97 %).
A |egkevésbé sikeres az óvoda épĹi|etének ál|apota (tő|Ĺlnk fĹlggetlen tényező), az
udvar ál|apota, és a technikai do|gozók közotti viszony'

Az á|ta|ános iskolák körében végzett elégedettség mérések eľedményei
Négy iskola vonatkozásában: 4 ĺsko|a 1oo %'
A |egkieme|kedőbb területek: a kapcso|attartásĺ formák (100 o/o), gyermekeink
iroda|mi és zeneifej|ettsége (100 %) és mozgásku|túrájuk (100 %)'
A |egkevésbé eredményes: anyanye|vi fejlettséguk (50 o/o), feladattudatuk,
fe|adattartásuk (50 %), és a külső vi|ágról szerzett ismereteik (50 %).

A pa rtneľi eIé gedettség m é rés a|a pjá n az intézmény
---__-Tľőśśégei: a bša|ädlas légkďr,ló'ĺévGbpartneri 

_káĎôsöiát, 
nyitottśág empátia,

gyermekszeretet, megÚjulási képesség.

Gyengeségei: játszóudvar mérete, felszereltsége, az óvoda he|ye, az épület kü|ső
álIaga.

Lehetőségek: Folyamatos továbbképzéseken való részvéte| a csa|ádokka| va|ó jó
kapcsoIat kiépítése.

Veszélyek: A családok szociá|is he|yzete, munkané|kÜ|iség, deviáns magatańás,
szegénység, isko|ázatlanság.
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2'3 MUNKASZERVEZÉS. |NFoRMÁcloÁRAMLÁs

A hatékony munkaszeruezést, az információáľam!ást az alábbiak biztosítják:

Nevelőtestületi értekezletek

Célja, feladata:
információáram lás biztosítása.
azonos pedagógiai nézetek' e|vek a|akítása,

- aktuális fe|adatok, prob|émák kezelése,
feladatok meghatáro zása'

l ntézm énvi továbbképzések
A testületen be|ül meghatározó a közos pedagógiai elv, a közos attitĹĺd és
koveteIményrendszer.

Célja:
egymás mu nkájának megismerése, segítése,
gyakor|ati tapasztaIatok átadása,
a nyí|t, őszinte megbeszélés, egészséges szakmai vita hozzájáru| a
pedagógiai munka színvona|ának eme|éséhez.

Havi meqbeszélések

Melyeken:
a tárgyhavi fe|adatok pontosítása, ütemezéSe,
a továbbképzéseken résztvevők beszámo|ója, a szerzett tapaszta|atok
átadása, valamint az aktuális gyermekvéde|mĺ fe|adatok, prob|émák
m egbeszé|ése történ ik.

Munkatáľsi értekezletek

Célja, feladata:
az ővoda cé|kitŰzéseinek, és a soron kovetkező fe|adatainak ismertetése,
a technikai do|gozók pedagógiai ismereteinek bővítése,
a munkaszervezési kérdések jobb mego|dása érdekében a dolgozók
javasIatainak, vé|eményének meghal|gatása,
a jó munkatársi légkor kia|akítása az eredmények és a hiányosságok
feItárásával.

Technikal dolqozók továbbképzése

Célja' feladata:
Negyedévenként a gyermekcsoport aktuá|is neve|ésĺ fe|adatainak áttekintése,
megbeszé|ése.
Az egy csoportban dolgozó óvónők és dajkák gyermekekke| kapcsolatos
tevékenységének osszehango|ása, kü|onos tekintette| a gondozás és az
anyanye|vi neve|és teru|etén.
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ilt. A FELADATELLATAS FELTETELRENDSZERE

3.1 szEMÉLYl FELTÉTELEK

A KoszorÚ óvoda je|en|egi szemé|yi feltéte|ei biztosítják az intézmény zavarta|an,
torvényes mĹĺkodését.
Ezek alapján:
Engedé|yezett létszám:,|7 Íő
Ebből:
ovodapedagógus: ,|o fő (8 fó óvodapedagógus , 1 fő fe|zárkóztatő
óvodapedagógus, 1 fő óvodavezető)
Neve|ési, oktatási munkát segítők száma: 5 fő (dajka)
Technikai létszám: 2Íő (Íi5 óvoda titkár, 1 fő karbantartó)

Az e|mÚ|t ĺdőszak is azt bizonyította, hogy az e|obb felsoro|t szemé|yĺ fe|téte|ek
biztosításával, egy jól mĹĺkÖdő, szakmailag e|hivatott közösség mĹĺkodtethető. A
cé|unk kÖzos: a körzetÜnkbe járó gyermekek neve|ése, va|amint a családok segítése.
Kü|on kieme|ném a fe|zárkiztató pedagógus igen fontos szerepét, mert csak az ő
fej|esztő, gyógypedagógiai ismereteinek segítségéve| tudja el|átni az óvodánk a
kü|Ön|eges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését.

A megnovekedett gazdasági, adminisztratív feladatok e||átása is csak az óvodatitkár
n agyon tudatos, gazdaság i, s számvite|ĺ ismereteinek alkalmazásávaI b iztos íth ató.

Nem lehet e|menni az a tény me||ett, hogy a technikai dolgozók példamutató
szerepét az óvodaĺ A|approgram is rogzíti. Tehát az ővoda valamennyi do|gozójának
mintaadi, Összehango|t munkájáva| tudtuk e|érni az e|mÚ|t időszak sikereit.

Kötelező pedaqóqus továbbképzés helvzete:

Munkatársaim a 27711997. (X||. 22.) sz. Kormányrendelet a|apján a 12o órás
h étéve n kénti tová b bképzés i kote lezettsé g Ü ket te |jes ítették.
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3.2 TARGYI FELTETELEK

Az óvodánk épü|ete, {alán elmondható,- hogy a kerü|etünkben egyike a |egrosszabb
adottságokkal rende|kező intézménynek. Az épÜ|et felÚjítása sajnos nagyon régen,
1993-ban tortént meg. Azóta, csak a,,tĹjzo|tási'' fe|adatokat tudjuk e||átni. Sok szülő
éppen ezért meg sem nézi óvodánkat, nem beszé|ve a'' környék hírnevérő|'', me|y
inkább e|riasztja, mint ide vonzza őket. így igen megfeszített munkával ke||

bizonygatnunk, hogy nem minden esetben az épÜ|et adta kinézet, vagy az udvar
|átható szépsége az, ami a gyermekek személyiségét fej|eszteni tudja'

Ugyanakkor:
Csoportszobáink berendezései kielégítik a gyermekek ba|esetmentes, s esztétikus
neveléséhez szÜ kséges elvárásokat.
Pedagógiai munkánkat segítik a korszerű technikai berendezések, mint p|.:

számítógép, egészségneveléshez szÜkséges eszkozok.
Saját erőből hoztuk |ére a tornaszobánkat, me|y programunkhoz igazítva, nagyban
hozzájáru| a gyermekek megfele|ő testi neve|éséhez' Eszkozeinket az évek a|att
egyre bővítettÜk, (p|. bordásfa|ak, kÜ|onboző kéziszerek stb.) de még tobb
fe|szerelésre lenne szükségünk.
óvodánk rendelkezik fej|esztő he|ységge|, me|ynek felszere|ése ĺgen gazdag a
kü lön böző képességfejIesztő játékban.

Udvarunk belső, zárt terü|et. Sajnos kis mérete, s rossz minőségĹi ta|aja igen nehéz
feladat e|é á|lít bennünket. így " csoportoknak nem tudjuk biztosítani a kÜ|on
szabadtertlletet. Az itt ta|álható mászókák, va|amint a homokozók is fe|Újításra
szoruInak az e|következendő időben.
A fenntartó segítségével, a 2000 éVtől kezdődően haszná|hatjuk az óvodáva|
szemközti Üres te|ket játszóudvarként, me|y az A|apító okiratunkba is bekerÜ|t. Pc.
udvar jő |ehetőséget biztosít gyermekeink számára a megfe|e|ő mozgás
fejIesztésére.
Étkezőnk meg fe|e| a HACCP e|őírásainak. Rendelkezünk hĹĺtőgéppel, gáztĹĺzhe|lye|,
mikrohuIlámú sÜtőve|.

3.3 GAZDALKODASI FELTETELEK

A gazdálkodásra vonatkozó adatok a táb|ázatokban kerÜ|t kĺmutatásra'
Koltségvetésünk biztosítja az intézmény mĹikodését, azonban fe|Újításra, nagyobb
karbantartási feIadatok e||átására n in cs lehetőség Ü n k.
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tv. |NTÉzMÉNYT Émľĺló, xÜlsó sZERVEK Álľnl TARToTT
rvlÉnÉseK, ELLENónzÉse r

4.1 uÉnÉsex

oľszágos Pedagógiai Szolgáltató lntézet 2011. március 1. - 2011. május 31.

kozott DlFER (Diagnosztikus fej|ődésvizsgá|ó rendszer) mérés végzett a
Józsefuárosi Önkormányzat megrendelése a|apján az óvodánkban. A mérésben

azok a gyerekek vettek részt, akik 2011 szeptemberében isko|aköte|essé vá|nak,

függet|enÜl attó|, hogy menne-e isko|ába. Akik már régebben ĺsko|akote|essé váltak,

de még egy év óvodai neve|ésben részesültek, nem vettek részt' Azok sem, akik a

Neve|ési Tanácsadó i|letve Szakértői Bizottság isko|aérettségi vizsgálatán vettek

részt. A méľések eľedménye az akkori, pi|lanatnyi állapotot rögzíti. Vé|eményünk

szerint gyermekeink reálls fejlettségi állapotát azintézményünkben alka|mazott,

helyi nevelési pľogramunknak megfelelően kia!akított fejlettség mérési

eľedmény mutatja.

4.2 ELLENóRZÉSEK

lntézményÜnkben a Józsefuárosi Önkormányzat Po|gármesteri Hivatal Belső

Ellenőrzési |rodája minden évben ellenőrizte az á|lami normatíva

fe|haszná!ásához kapcsolódóan a kedvezményes étkezés dokumentációit. A

kedvezményes étkezők nyi|vántartása, a kedvezményre jogosító határozatok, orvosi

igazo|ások, a szü|ői nyi|atkozatok, va|amint a fe|haszná|ás vezetése minden

a|ka|omma| pontos, naprakész volt.

2009. lllál.cius 11-én a Józsefuárosi onkoľlrlányzat Po|gárlrlesteľi HivataI

Művelődési Ügyosztály ellenőrzése munkaügyi dokumentumok adattartamáľa,

a személyi anyagokban |évő dokumentumok nyi|vántartására teriedt ki. A
szúrópróbaszerŰen vizsgá|t szemé|yi anyagok mĺnden tekintetben rendben vo|tak. A

besoro|ás megá||apításához szükséges munkakonyvek fénymáso|ata és egyéb

jogviszony igazo|ások, erkoIcsi bizonyítványok, iskoIai végzettséget igazoló

okleve|ek, m u nkaügyi d okumentációk időrend i sorrendbe gyűjtve, a kozalka |m azottak

iIletménye az adott besorolási osztály és fizetési fokozattal osszhangban.
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Valamennyi kÖza|kalmazottra vonatkozóan naprakész nyi|vántańás a személyes

adatokról, az i|letményrő|, az előmeneteli rendszerrő|, va|amint a jubi|eumi jutalom,

feImentési idő, végkielég ítés, torzsgá rda jogosu |tság időpontjáró|.

2011. ápri|is 18 - 21 közott a Józsefuárosi onkormányzat Polgármesterĺ Hĺvata|

Humánszo|gáltatási Ügyosztály, oktatási és Ku|turális Iľoda munkatársa

tanÜgy-igazgatási ellenőrzést tartott. A vizsgá|at néhány adminisztratív prob|émára

hívta fe| figye|mĹinket. Összegezve megál|apította, hogy a vizsgált időszakban a

tanügy-igazgatási dokumentumok vezetése, keze|ése a törvényi előírásoknak

megfelelő. A dokumentumok rendezettek, esztétikusak, a gondos neve|ői és a
vezetői munka mindegyikben |átszik.
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V. AZ INTEZMENY KAPCSOLATRENDSZERE

5.1. családokkal:

Ac. óvodai neve|ésünk a csa|ádi neve|ésre épu|. A gyermek

személyiségének a|aku|ásáért mindkét kornyezet fe|e|ős' Igyeksztink a jó

partnerkapcsoIat kia|akítására. A szÜ|ő ta|á|jon támaszt, segítőtársat az

óvónőben gyermeke nevelésében. Próbá|unk a SzĹ.||ők neve|ési szem|é|etét

tapintatosan, közvetve befolyáso|ni, a hibás é|etmódján vá|toztatni. E|sősorban

saját nevelői pé|dájával szeretnénk hatni. óvónőink alka|mat adnak a

csa|ádoknak, hogy mesé|jenek a gyermekekrő|, otthoni tevékenységeikrő|.

Mindig vi|ágosan, a csa|ád számára érthető módon beszé|ünk, és alka|mat

adunk, hogy kérdezhessenek. A csa|ádok így sok, intim informáciit is

megosztan ak vel u n k, melyeket bizalm asa n kezelti nk.

Lehetőséget adunk privát beszélgetésekre a fogadóórák keretein be|ül.

Megkérdezzuk a szÜ|őket, hogy mik az e|várásaik a gyermekke| szemben és mit

várnak e| az óvodátó|. A csa|ádot á|ta|ában évente egyszer meglátogatjuk

otthonukban, me|ynek cé|ja, hogy megismerjÜk kornyezetüket, és magát a

csa|ádot, szokásaikat. Meghívjuk a szü|őket évente kétszer a csoportra nyílt

napokra. ||yenkor a szülők megismerhetik a csoportot és benne a saját

gyermekük é|etét. Csoportos ta|á|kozásra a szÜ|ői értekez|etek adnak a|kalmat,

amikor megismerkedhetnek az óvoda rendjével, e|várásaiva|, fe|adataiva|, e|ért

eredményeikke|, ĺlletve itt |ehetőség adódik, hogy a szü|ők is e|mondhassák

gondjaikat, javaslataikat.

5.2. Kerületi isko|ákkal:

Az óvoda - iskola átmenetet segítő programok mĹĺkodtetése révén a környék

iskolái meghívnak minket ,,otthonukba'', ahoI nagycsoportosaink betekintést

nyerhetnek az iskolai é|etbe, részt vehetnek tevékenyen egy-egy isko|aĺ

fog|aIkozáson, az isko|ák rendeznek kÜlÖnfé|e programokat, versenyeket

óvodásainknak, e|látogatnak óvodánkba műsort adni, va|amint a neve|ési év

második fe|ében egy isko|abemutatkozó értekez|etet tartunk.
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Ekkor a kerulet isko|áinak tanítói eljÖnnek óvodánkba és a |eendő isko|ások

szu|einek bemutatják isko|ájuk profilját.

5.3. KözmíÍve|ődési és sportintézmények:

Gyermekek érdek|ődését figye|embe véve sok színes programra nyí|ik

|ehetőségÜnk, me|yek ingyenesek, így szegényebb gyermekeink is részesü|nek

ebben. p|. bábszínház, mÚzeum, á|latkert, kesztyűgyári mozgásfej|esztés,

hangverseny, stb.

5.4. Védőnő' fogoľvos

5.5. Givil szeľvezetek (Vöľöskeľeszt, Egészségesebb ovodák Nemzetl

Há|őzata|

5.6. Józsefuárosi önkoľmányzat Polgáľmesteri Hivatala Népjóléti

ügyosztá|y, szociális lroda: KÜ|onboző kére|mek benyÚjtása

5.7. Józsefuáľosi Gyermekjóléti Szolgálat

Legfontosabb tevékenysége az ész|e|ő - és jelzőrendszerének mĹĺkÖdtetése. Ha

a neve|ésĺ-oktatási intézmény a gyerekeket veszélyeztető okokat pedagógiai

eszközokke| nem tudja megsztlntetni, segítséget kér a Gyermekjó|éti

Szolgá|attó|. p|. bánta|mazás, a szü|ő nem megfe|e|ő é|etvitele, mely

veszé|yezteti a gyermeket, a szÜ|ő gyermek irányába történő e|hanyago|ás miatt,

igazo|atlan mu|asztások

5.8. Józsefuáľosi Gsaládsegítő Szolgálat

Célja, hogy enyhítse a kerÜ|et szociá|is és gazdasági prob|émáit a csa|ádoknak

nyÚjtott sokszerű és egyedi szo|gá|tatások biztosításáva|. Feladata:

csa|ádsegítés keretében az életvezetési prob|émák, szociá|is gondokka| kĹlzdő

csa|ádok, i||etve a szegények szociá|ĺs és mentá|higiénés e|látása. (pl. szocĺális

adósságkezelési, és egyéb információs adatokat gyŰjt az e||átás igénybevevő

tĄékoztatása érdekében, pszichoĺógiai' jogi és egyéb tanácsadás, programokat

szentez, önsegítő csopońok szervezése, stb.
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5.9. Neve|ésitanácsadó

A beilIeszkedési, tanu|ási nehézségekkel, magatartási rende||enességekkeI

küzdő gyermekek prob|émáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény

készítése, a gyermek rehabi|itációs cé|ú fog|alkoztatása a pedagógus és a szü|ő

bevonásáva|. Feladat és tevékenységi kore igen sokrétű: pszichológiai

diagnosztizá|ás, pszicho|ógiai tanácsadás, pedagógiai diagnosztizálás,

pedagógiai korrekció, gyógypedagógiai fej|esztés, gyermekcentrĺkus |élektani

hátterĹi csa|ádgondozás, fej|ettségi vizsgá|atok végzése a tanköteles korba !épő

gyermekeknél.

5.10. óvodánkban dolgozó speciális szakembeľekkel:

. Gyógypedagógus :Józsefuárosi Módszertani és Gyógypedagógiai lsko|a

. Pszicho|ógus: Nevelésĺtanácsadóbó| havonta 1 x

. Logopédus :Nevelésitanácsadóbó| hetente 2 a|kalomma|

. Egyéni fej|esztések

. Láb - és tartásjavító torna
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vl. osszEczEs

A beszámolási időszak értéRelése

óvodák nevelőkozosségének nagy része hosszÚdolgozik egyÜtt az intézményben'
Egymásra odafigyelő, probléma érzékeny, egységes céIokért küzdeni képes,
segítőRész Ri5zć5sség. Nehéz, fe|adatokka| te|i neve|ési éveket zárunk'
Eredményeinket csak együttmĹĺködve, osszefogássa| érhettÜk e|. Csak azok a
ko||égák maradtak a kerÜ|ettjnkben, s az óvodánkban, akik e|fogadták a mindennapi
kihívásokat, s hite|esen fe|vá||a|ták a nehéz kÖrĹi|mények közott élő családok
prob|émáit.

A munkavégzés feltételei részben biztosítottak a küIć5nböző tertjleteken, így
továbbra is fe|adatunk tárgyi és környezeti fe|tételeink javítása érdekében a pá|yázati
lehetőségek fo|yamatos figyeIemmeI kisérése, i||etve pályázatok készítése
kü lön ösen udva ri j átékeszkozein k meg új ítása érdekében.

lntézményünkbe jelentkező valamennyi kć5netünkbe taftozó gyermeket fel tudtuk
venni, Magas szintű szakmai felkészÜ|tségű pedagógusaink a gyermekek egyéni
fej|ettségét szem e|őtt tartva - öromte|i, tarta|mas tevékenységek tervezéséve|,
szervezéséve| biztosították a gyermekek egészséges, harmonikus
szemé|yiségfejlődését, fej|esztését. Fe|adataikat a dajkákkaI osszehango|tan látták eI

a gyermekek érdekében.

Ellenőrző tevékenységem azintézmény zokkenőmentes, torvényes míjködésével
kapcsolatos teriiletekre va|amint a gyakor|ati pedagőgiai munka elemzésére,
értékelésére, segítésére terjedt ki. lntézményi továbbképzések keretében a
jÖvőben is |ehetőséget biztosítunk egymás munkájának megismerésére, figyelemme|
kísérésére, a kozös pedagógiai elv, kozös attitĹĺd és követe|ményrendszer a|akítása
érdekében.

!ntézményünk a töľvényi e|őírásoknak megfelelően zavartalanul' jól működik.

Teruezett feilesztési és eqvéb elképzelések

Tárgyi feltételeink területén fontos lenne, de kt5ltségvetéstjnkbőI iínállóan nem

--- tudjuk megoldani:

- udvarijátékeszkozeink cseréje, i|letve a ba|esetmentes ta|aj kia|akítása.

az épti|et felÚjítása, tatarozása, a tető rendbehozata|a.

Pedagogiai munkánk területén továbbra is kiemelt feladatunk:

- A Koszorú óvoda egészségneve|ési Programjának gyakorlati megvalósítása,
fokozott figye|met fordítva a hátrányos he|yzetĹĺ gyermekek
esé|yegyen lőségének biztosításá ra.

- Jó| mĹĺkodő partneri kapcsolataink szinten tartása.
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ĺeeL^zAToK:

1. ł szoloÁlĺnľÁsr lcÉNyge vevőr ADATAI

Szolgá|tatást igénybevevők száma (fő)

nevelési év / tanév

2008/2009. 2009t2010. 201012011. 201112012.

Férőhe|y alapító okirat szerint 80 80 80 80

Csoport 4 4 4 4

Létszám 80 80 80 80

Bejáró

Hátrányos helyzetű I 54 58 58

Halmozottan hátrányos

helyzetű

5 29 24 23

Sajátos neve|ési igényĹĺ 0 1 2 2

Tanulási, beil|., magatań.

nehéz' kuzdő

Gyógytestneve|ésben

részesü|ők

Logopédiai terápiát

ĺgénybevevők

15 15 15 15

Neve|ésĺ tanácsadást

igénybevevők

10 9 10 I

lskoIaérettségi / fejlettségi
vizsqá|atban részesültek száma

I I 9 I
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ALKALMAZOTTAK ADATAI

Az i ntézmény alkalmazottainak létszáma

nevelési év
/ tanév

pedagógus
(fő)

pedagógiai
munkát

segítő (fő)

egyéb (fő) Osszesen
tő á|láshely

2008/2009. 10 5 2 17 17

2009t2010. 10 5 2 17 17

2010t2011. 10 5 2 17 17

2011t2012. 10 5 2 17 17
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3. EREDMENYEK

Pedagóg us továbbképzések

Képzésben
résztvevők

száma

Képzés megnevezése Képzés időtartama

1fő Dohányzás vagy egészség 30 óra

1tó A projektpedagógĺa elméleti és gyakor|ati kérdései, hatás-és
hatékonyság vizsgálatok

30 óra

2Íő Korszerű módszertan gyakorĺatvezető óvodapedagógusoknak |. 28 ora

2Íő Korszerű módszertan gyakor|atvezető óvodapedagógusoknak
il.

20 óra

2fő Korszerű módszertan gyakor|atvezető óvodapedagógusoknak
ilt.

20 őra

1'fo Mit? Miért?Hogyan? 30 óra

1fő Játék és mozgás több szó|amban 5 óra

1fó A 3-10 éves gyerekeket érintő prob|émák ||. 5 óra

2Íő Gyakor|atvezetés az óvodapedagógus képzésben |' 30 óra

1Íő Gyakor|atvezetés az óvodapedagógus képzésben ll. 8 óra

2,Íő Gyakorlatvezetés az óvodapedagógus képzésben |||. 8 óra

2fő Gyakor|atvezetés az óvodapedagógus képzésben |V. 8 óra

2fő Módszertani kérdések az óvodapedagógusok képzésében |V. 12 óra

4fő ,,Mi ez a gyonyörű''? (Kodá|y)-zeneha||gatóvá neve|és 5 óra

1Íő Gyakorlatvezetés az óvodapedagógus képzésben ||. 8 óra

7Íő ovodai IPR továbbképzési program 30 óra

7fő A tevékenységközpontÚ pedagógiák a|ka|mazására va|ó
feIkészítés

30 óra

1fő organikusan éretten, homogén csoportba integrá|ható gy.
f e|zárkóztatása tervezett sze nzom otoros trén i n q qe |. Ts MT | |.

160 óra

1Íő Szenzomotoros szem|életű''á|lapot- és mozgásvizsgá|at'' (AMV)
fe|véte|e' értéke|ési szempontiai és a|ka|mazási Iehetőséoei'

40 ora

1Íő 8412012 TAMOP 3.3.1 HHH' kÜlönösen a roma származású gy'
korai óv. bekerü|ésének meoszervezését seoítő prooram

30 óra

1Íő E.o.N,,Energiakuckó'' továbbképzés 1fő

Á.



adatok eFt-ban

Megnevezés 2008. év 2009' év 2010. év 2011. év 2012.

év1

Bevétel összesen:

ebből:

Saját bevéte| 1.360 1.262 1.422 2.026 904

Atvett

pénzeszkoz

200

TámogatásértékĹĺ
bevéteI

511 312

Finanszírozás 68.303 61.497 61.988 62.993 32.955

Kiadás iisszesen:

ebbő|:

Személyi juttatás 40.698 36.032 37.448 38.487 18.213

Munkaadói

járu|ék

12.605 10.531 9.321 9669 4674

Dologi kiadás 14.435 14.141 15.486 15.955 9.292

E||átottak

juttatása

FeIhalmozási
kiadások

99

Az intézmény helyiségel (db)

2012. év': fé|éves adatok
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Ertékelés (intézményvezetés
vé|eménye alapján)

nagyon

ió
iő megfelel

ő

nem
megfele!

ő
EpÜ|etek állapota x

MeIlékhe|yiségek á||apota x

BÚtorzat

Csoportszobákban x

KiszoIgáló he|yiségekben x

lrodákban x

E rtékelés (i ntézm ényvezetés
véleménye alapján)

nagyon

jó
ió megfelel

ő

nem
megfelel

ő
Szertárak felszereItsége x

Testneve|és feltételei x

Játszóudvar, sportudvar x

I nfrastru ktu rális eIlátottság x

Szám ítógépes el|átottság x

Fe!újítás' karbantartás adatok eFt-ban

2008. év 2009. év 20,|o. év 2o,|1. év 2012. év

Fe|újítás

Epü|et

Egyéb
(eszközök)

Kaľbantartás

Epü|et 813 173 1.105 1.253 339

Egyéb
(eszkozok)
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ssz. Szab ä|y zat m e g n evezés e Hatálybalépés ideje

Működésl szabályzatok

1. He|yi Neve|ési Program 2010.09.01.

2. Házirend 2011.09.01.

3. SzMSz 2009.10.07.

4. MIP 2009.09.01.

5. Köza I ka I m azotti Szab á|y zat 2008.09.01.

6. lntézményi Közoktatási Esé|yegyen|őségi
lntézkedésiTerv

2009.09.01.

7. Gyakornoki Szabá|yzat 2008.09.01.

8. Továbbképzési Program 2008.09.01.

8. TĹjz és Munkavéde|mi Szabá|yzat 2008.09.01.

Gazdá| kodás l szabáIyzatok

1. I ratkeze | é s i szab á|y zat 2010.05.01.

2. Eszközok és források értéke|ési
szabálvzata

2010.01.01.

3. Kozbeszerzési és Beszerzési szabá|yzat 2010.05. 01.

4. Le|tározási és |e|tárkészítési szabá|yzat 2010.05. 01.

5. P énzkeze|és i sza bá |yzat 2010. 04 01.

6. Fe|esleges vagyontárgyak
hasznosításának, se|ejtezésének
szabá|vzata

2010.05.01.

7. Számvite|i politi ka szabályzat 2010.01. 01.

8. Vezetékes és mobi|te|efon haszná|ati
sżabálvzat

2010. 04. 01.

9. Ugyrend 2010.05.01.

10. Szabá|yta|anságok keze|ése az oná||őan
működő és gazdálkodó és az öná||oan
mĹĺködő intézménvek részére

2010.01. 01.

11. Munkamegosztási megál|apodás az
önál|óan műkodő és gazdá|kodó és az
onál|óan műkodő 12 kerÜ|etĺ óvoda kozött

2010.08.05.

12. Fo|yamatba épített, E|őzetes és Utólagos
Vezetői e||enőrzés (FE UVE)

2010.01. 01.


