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Szakmai beszám ol ő az intézmény négyéves tevékenys égér ő|

2008l2009-es nevęlési évtől 20IIl 20I2-ęs nevelési évis

Lz intézmény alaptevékenys é ge :

A közoktatásról szóló 1993. évi LXKX. törvény 24.5. (1) bekezdése a|apjánaz
Intézmény alapfeladata a 3-6 éves korosztá|y nevelése, oktatása. Az óvodánkba
járó gyermekek nagyobb része körzęttinkben él. EIég nagy |étszámmal vannak
je1en az etnikai kisebbséghez tartozó családok tagjai is. Az óvodánkba járő

etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek szülei, az aÍ|yanyelvükön való nevelést

nem igénylik, viszont azoknak a hátrźnyoknak a megszüntetésére, meIyek az

eltérő szociaIizéĺlts ágból fakadnak (higi éniai, any agi, értelmi) növekvő igényĹik

van.

Gyakoľi a megkésett beszédfejlődés, és egyéb beszédfejlődési lemaľadás

gyermekeink egy részénél.

Ezeknek a gyermekęknek logopédus segít a helyes beszéd kialakításában.

Korunk szociaIizźrciős árta|mai (mozgásszegény élętmód, verbális

kommunikációt htútérbe szorítő elektronikus késztilékek elterjedése' az érzeImi

nevelés hiźĺnya, a felgyorsult életritmus' a társadalomban á|ta|ánosan elterjedt

durvaság, az a|u|szocia|íztĺIt hátrányos heIyzetu család) is sok esetben negatívan

befolyásolj ák gyermekeink személyiségfej lődését.

Äz intézmény kii ľny ezetez

ovodank a Józsęfuárosban, Budapest egyik legnépesebb keľületében a VIII.,

Kun utca 3. szám alatti, egyszintes éptiletben, néEy csoporttal működik. A 90

férőhelyen látjuk el a kertiletĹinkben é1ő óvodáskorú gyermekeket. Építészeti

adottságainkban az elmúlt időszakban váItozźĺs nem kĺĺvetkezętt be.

Lakőhźlza\&al körülvettzárt, fás, bokros udvarunk van, amelyet20l1-ben - EU-
s pźĺ|yźĺzat segítségével. felújított a Józsefuárosi onkormźĺnyzat. A természeti

komyezet gazdagitja a nevęlési lehetőségeket. Elérhető közelségben van a

Népliget' a FĹivészkert, az orcry kert, a Néprajzi-, aMezogazdasági Múzeum,

az A\Iatkeľt. Egyedi sajátosság, hogy az épiletben külön helyiségben biztosított

a logopédiai e||túás, az egyéni fe|zárkőztató képesség fejlesztés.



Äz intézmény sze ľep e a ke ľii let kiizoktatás áb a n :

Köľzete : Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onk ormźnyzat Képviselő
testület által meghatározoĺt utcanév jegyzék szerint.

A közoktatásról szőIő 1993. évi Lxxx. törvény alap1án kozfę|adata a

közoktatás, mely magábaĺ foglalja az ővođai nevelést.

A körzettinkben élő családok szívesen fuatjźk be gyermekeiket óvodánkba. Jő
kapcsolatot alakítottunk ki az iskolákkal. A nagy csoportos korú óvodásokat az
óvodapedagógusok elvitték az iskolákba, ahol megismerkedhettek a

tanítónénikkel, az iskolás gyermekekkel. A Pedagógiai Programunk a

nagymozgásokra épül, hisz a kęrĹiletben sok hátrányos he|yzetls gyermek él.

Fontos a prevenció és a fejlesztés, melynek céIja a 3-7 éves gyermekek életkori
sajátosságainak, eltéro fejlődési ütemének szem előtt tartása. Az érzeImi
biztonságot adó óvodai környezet, a megismerés, az élmény biztosítása' a testi,
lelki szükségletek kielégítése a gyermekek alapvető joga, melyet a törvény
előírásai a|apjźln az ővoda és dolgozói biztosítanak. EIlhęz a családok segítsége
is szükséges.

1. Szakmai peđagógiai munka:

Alapfeladatok:

A beszámolási időszak négy nevelési évében alapfe|ađatainkat

teljesítetttik az ovodai Nevelés országos alapprogramjának és az oktatĺási
törvény előírásainak megfelelően. Az óvoda nevelési programja a

mozgásra, a mozgásos jźfiéko1'<ra, dZ irányított mozgástą az

egészségvédelemľe, a tęstkultuľa fejlesztésére, a jźĺté|<ra fekteti a fő
hangsúlý. Fontosnak tartjuk a nagymozgások kiemelt szerepének

érvényesülését, amely a 3-4 éves koľosztźĺ|y fejlődését elősegíti. Hasonló
szerepe yafl az egyensúlyérzék fejlesztésének is, ezért fontosnak tartjuk az
ezzęI kapcsolatos gyakorlatok beépítését a gyermekek napi programjába.

A foglalkozásokon érvényesítjukaz egyéni bánásmód elvét, a differenciált
képességfejlesztést. Az éves programok teljesítéséből az alźlbbiakat

emeljtik ki:

o Az óvoda helyi pedagógiai programjának lebontása az ađott
nevelési évre, a csoportnap|őba valő rogzítése három hónapos

ciklusokban.



O A gyermekek gyors beilleszkedése érdekében az ,,ovodakezdési
terv'' (beszoktatási terv) elkészítése valamennyi csopoľtban.

o A megtanítandó szokások, oktatási anyagok, témakĺirök
megtervezése, ütemezése ,}.Tevelési, szervezési és oktatási terv,,

lráľonrlravi, illetve rrapi borrtásban.

. Pedagógiai szempontból fontos a csopoľtok egyéni arcu|atának

kialakítása, a csoportokban alka|mazott pedagógiai célok és

elképzelések egyeztetése az azonos csoportban dolgozó
(óvodapedagógusok, daj kák) kĺizcitt.

Sajátos nevelési igényíĺ gyeľmekek integrálása

Intézményunkben a gyeľmekekről készített szakvéleményeknek
megfelelően a Józsefiĺárosi Egységes Gyógypedagőgiai Módszeľtani
Központ és Általános Iskola szakemberei |átták el a fejlesztési
feladatokat. Jó kapcsolatot és egytittműkĺidést alakítottunk ki veltik.

Fontos a sérĹilt gyermekek haľmonikus személyiségfejlődése a
különböző elfogadó kcirnyezet kia|akítása. A sajátos nevęlési igényu
gyermekeknél ki kell alakulni az akaraterőnek, az önállóságra
ttirekvésn ek, az együttműködésnek.

Vállalt feladat

A 3-6 éves gyermekek rész&e megszervezblk az úszásokÍatást,

amelyet áIta|źlban október l.től május 31.-ig bonyolítunk 1ę. A
gyermekek és a szülők is örömmel fogadják programunkat, amelyet

heti egy alkalommal biztosítunk számukra.

Elkészítettik az ovoda esélyegyenlőségi programját a Józsefuárosi
onkormányzat iránymutatásának megfelelően. Ennek kerętében

gondoskodunk a HH és HHH gyermekek személyiségének

fej l e sztés é r ó|, fe|zárkó ĺatás ukľó 1.

Szakmai progľamok megvalósulása, eľedményességtik

A kertilet źital szervezett szal<rnai programokon való részvételt

fontosnak taľtjuk. Ezeken az eseményeken lehetőségünk volt olyan
fogla|kozźlsokon részt vęnrli, amelyből hasznosítható ismeretekhez,

óv o d ánk s z emp ontj áb ó l i s alka|mazhatő mő dszerekhez j utotťunk'



Gyermek- és ifjúságvédelem

Az Intézmény életében rendkívĹil fontos szerepet kup a

gyermekvédelem, miután az ővoda körzetében lakó családok magas

hány ada nehéz s orsú, a ĺapi me gélhetés gondj aival ktiszkĺidnek.
Nagyon fontos az egyéni sorsokkal való törődés, a családgondozás, az

egyéni odaťrgyelés.

Feladatunk, hogy felismerjük és feltárjuk azokat a köľülményeket,
amelyek a gyermekek fejlődését akadáIyozzák, IIIętve hátľányosan

befolyásolják. Amennyire lehetséges az óvoda igyekszik megadni
minden olyan segítséget, ami ahźúrálnyokat csökkenti.
A gyermekvédelmi munkánkból az a|ábbiakat tartjuk fontosnak
kiemelni:

. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse szoros kapcsolatot tart a

sztilői munkaközösséggel. Az esetleges bejelentéseket

megvizsgáIja, és a segítés módját felkutatja. Az arra rászoruló
sztilőkęt ťtgyeImezteti a gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésére.

o A gyermekvédelmi feladatok szewezése, eIIźĺtása, az

őv o dav ezeti5 ír źtny ítźsáv al történik.
o Az ővodavezeto és a gyermekvédelmi fęlelős folyamatos

kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgá|atta|, a Családsegítővel,
Gyermek és Ifiúságvédelmi osztźiIya|, és a problémák észlelése
esetén megteszi a sztikséges intézkedésekęt a gyermekek

érdekében'

Gyermekbalesetek

A beszámolási idoszakban balesęt nem fordult ę1ő.

2. Azlntézmény belső műktidésének elemzése 2008.as évtől

o A beszámolási időszakban nagy figyelmet fordítottunk a
minős égb izto s ítás i pro gramunk megva|ő sítás ár a. A munkánk s orán

vizsgá|ilk a gyermekek fejlődését, egységesítetttik a
személyiséglapok vezetését. A 20I0l2011-es nevelési évtől az



óvodapedagógusok felmérték a gyerekek képességeit Diffeľ
teszttel. Az eredmények ismeretében óvodásainkkal
differenciźńtan, egyénľe szaboĹt feladatadással, saját fejlődési
tempójuk, életkori sajátosságaik figyelembe vételével
foglalkozunk.

Célként tíińnk ki azt is, hogy hangsúlyosabbá tessztik az
egészséges életmódra, valamint a természęt szerctetére nevelést a
nevelés folyamatában.

A sztilőkkel egyĹittműktidve (citletadás, figyelemfelkeltés, közös
kirándulás) valósítottuk meg ezeket. a célokat a kcivetkező

tevékenységekben:
- játékos torna lehetőség szerint a szabađban
- kcizcis gyümcilcs.zöldségsaláta készítés
- séták, kirándulások a|kalmźxal (Népliget, otczy kert,

Vadaspark, Koztźrsaság tér) a természet szépségeivel

ismertettĹik meg a gyermekeket
- helyes oltĺizködésre szoktatás (réteges, időjárásnak

megfelelő)

A tehetsógség gondozás a különbciző fog|a|kozźsi ágak szeriĺt
töľtént az óvodapedagógusok szabad vźĺIasńása aIapjźĺn

(anyanye1v-kcirnyezet, mozgás, vizuális-kézmiĺves, zęnę,

matematika). A tehetséges gyermekeket megfigyelés iltján
váIasztották ki a csoportos óvónők és a fejlesztőpedagógus.

Megkérdeztik a szi.ilők véleményét is.

Paľtneľi elégedettség mérések:
Partneri elégedettség mérést 20 1 0-ben végezttink.

Sziilői közösség körében végzett elégedettségi méréseken

részfvevők száma: 72 kérdőívbő| 63 érkezett vissza. Ez a

me gkérde zeÍt szulők 87,5Yo- a.

A szülői elégedettség mértéke:

A szülők leginkább elégedettek az intézmény tevékenységével

kapcsolatban

. leginkább a családi programokkal (82,5%)

. a gyerekek zökkenőmentes beszoktatásával (7I,5%)

A szülők legkevésbé elégedettek az intézmény tevékenységével
kapcsolatban



. kicsivel több tájékoztatźst v ámźnak gyermekeikkęl
kapcsolatban (57 ,I%o)

o Pedagógusok kcjrében végzett elégedettségi mérésen rész|vevők
száma:10 fii

A pedagĺjgus clégedcĹĹség ľľlérĹékc :

A paľtneri elégedettség mértéke:

A partneri elégedettség éľtékelése:

A pedagógusok leginkább elégedettek az
intézménýev ékenys é g éve l kap c s o l atb an

l közös feladatok esetén a testület egytittműködik(62,5%)

. aťlatalabb és idősebb kollégák jól megértik egymást (6f,5%)

A pedagó gus ok legkevés b é elégedett ek az intézmény tevékenys égével
kapcsolatban

l Ą mindennapi munkához kęvés vo|t az ovoda által
biztosított tár gyi felszereltség.

Gyeľekelďtanulók körében végzett elégedettségi mérésekęn
résztvevők száma: 43 fő

A gyerekelďtanulók elégedettségének mértéke:

A paľtneri elégedettség értékelése:

A gyerekelďtanulók leginkább elégedettek az intézmény
tevékenys égével kapcsolatban

. a mozgásos tevékenységekkel

. udvarijátékkal

. viruá|is tevékenységgel.

A gyerekelďtanulók legkevésbé elégedettek az iĺtéz-rnény
tevékenységével kapcsolatban

. asztalijátékokkal
r köľnyezetismereti tevékenységgel
r matematikával.

Védőnő
. Nagyon elégedett anyíIt és közvetlen légkörľel.



S zívesen fordulnak hozzá észr ev ételeikkel' kérdés eikke l az
óvodapedagógusok.
Azzal nem elégedett, hogy ritkánta|źikozik az ővodźlba járő
gyerekek szüleivel.
A technikai feltételek biztos ításában vannak hiánvossások.

Nevelési tanácsadó
. Jónak ité|i az óvodával való együttmiĺködést, szívesęn

fogadja a pedagógusok észrevételeit a gyerekekkel
kapcsolatban.

r Más időpontban szeretnék képviseltetni magukat
intézményünkben (nevelési év elején), amikor is tájékoztatást
és felvilágosítást ađnának az intézményükben folyó
munkáról.

Iskolák a mérésekęn résztvevők száma: 6. Valamennyi
megkérdezett iskola kitöltötte a kérdőívet.

. VéleményĹik szerint pedagógusaink kedvesek, segítőkészek'

. Jónak ítélik az ővodánk és iskolájuk kapcsolatát.

. ovodánk mindennapi gyakor|atźxaI kapcsolatban ugy
vélekednek, hogy nagy hangsúlyt kap a gyermekszeretet és a
játéktevékenység.

. Kevésnek tartJák a közösen megrendezett programokat
(tapaszta|atcsere' kölcsönös részvétel egymás
rendezvényein)'

. Programunkról hallottak, de közvetlentil nem ismerik.

Logopédus

. Lehetősége van a szĹilőkkel való kapcsolattartásta az
óvodában.

. Męgfelelőnęk tartsa az óvodában dolgozókkal a
munkakapcsolatát.

r Ą szĹilőktől nagyobb aktivitást vár.

A partneľi elégedettségm éľés alapj án az intézmény

Erősségei:
. jó a kapcsolatunk a kozvetlen és kozvetett partnereinkkel
. gyerekközpontú az óvodánk

Gyengeségei:
l a sztilőkfelé tźrténő tájékoztatás színvonala
. az óvoda nĺźpszer{Ísítésénekfoka



Lehetőségei:
. Igyel<szünk vonzóbbá tenni az óvodát / báb előadás,

gyeľmelłszínhózi előadós, sziilőkkel g1łermekekkel
játszódélutón/

Veszélyei:
. nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk intézményünk

marketingjére

Mun kaszervezés. információáľamlás

Fontosnak tartjuk a továbbképzési tervünkben megjelölt képzések
e|végzését, amellyel biztosítható az intézmény folyamatos szakmai
színv ona|ának fenntartás a. A továb bkép zés ek terv s zerint fo lýak.
A nevelőtęstĹilęti értekęzleteken az aktuális feladatok, problémák
megbeszélésére kerül sor' ahol lehetőség van az egyĹittgondolkodás
kialakitźsára, az informáciőźĺramlás birtosítźsára, a soron következő
feladatok meghatáro zására. Intézményi szinten az őv odapedagógusok és
dajkák egyĹittműködése, cisszehangolt munkáj a kiemelten fonto s, ezért
bevonjuk őkęt a feladatok egyeztetésébe.

3. A feladatellátás feltételľendszeľe

Személyi feltételek:

Az óvoda vezetésében az elmúlt 4 év a|att sok változás tĺirtént.
2008 novemberében, Vlasits LźszIőné, aki több mint két évtizedigvolt az
óvoda vezetóje, nyugdíjba męnt. A meghirdetett páIyźnat során Callonegó
Ilona vette át az ővodavezętését. aki 2008. november 15-tő1 2009. januźt
13-ig betegállományba került, majd lemondott az ővoda vezetésérő|. Ezt
követően Kékedi Tiborné, mint az óvoda helyettes vezetője veĺte át a
v ezetoi munkakcirt az uj p á|y ázat kiír ásáig.
Az űjabb páIyź.zati kiírás után Sebestyén Kĺisztina |elt az óvoda vezetóje
(2009. - 2011. július 27-ig). Sebestyén Krisztina vezetésę a|att a korábbi
évek stabil óvodapedagógusi kollektíváj źtban je|entős fluktuáció ttiľtént.
Távozott az Intézménýől 2009.tőI kezdĺĺdőęn Szűcsné Szonda Mźĺria,
Schmidtné Bulat Zsuzsanna' Köblös Gáborné és Honti Anna. A képviselő
testtilet - egy belső ellenőrzési vizsgá|at megáI|apításai a|apján - űgy
döntött, h o gy vi s s z avonj a ney ezętt v ęzetői me gb ízźĺs źú. S z emé ly emet b ízta
meg a Képviselő Testtilet 201|. július 28-től az ővođa vezetésévęI. Az
oĺ.lkormźnyzat újra meghirdette az ővoda vezetói á|Iást, de nem volt
pá|yaző.
2012-ben a képviselő testĹilet űjra biza|mat szavazott személyemnek és
ismételten megbízott az ővoda vezetésével.



Jelenleg 10 óvodapedagógus, 5 dajka,l adminisztrátor,I karbantartő
alkotja az ővoda személyi áItomźtnyáú.

Tárgyi feltételek

Folyamatos karbantaľtással próbáIjuk az épület á|Iagźú megorizni.
Lényegesen komolyabb ráfordítást igényęIne az óvoda homlokzatźtnak, a
tętőszerkęzetnek, a nyíIászáróknak a fe|tĄítása, amelyek nagyon rossz
állapotban vannak.
A lehetősége|<hez mérten nagy gondot fordítunk az esztétikus környezet
megteremtésére. Az óvoda bítoruata átlagos, a karbantaľtónk
folyamatosan javítja!
Tornatermünk nincs, viszont a felújított pincében meg lehetne oldani a
tomaterem kialakítását, azonban aŁlhoz megfelelő források sztikséges ek,
mivel a helyiség nem meleg padlós, nincs tiltözőhelyiség és eszközök
beszerzése is szükséges lenne. A csopoľtszobákban lévő bútorok eléggé
elhasználódtak' Szertár felszereltsége megfelelő. A jźúszóudvaľt 2011
nyarán ujitotta feI az onkormányzat EIJ-s tźlmogatást igénybe véve.
Számitőgép ellátottság megfelelő. Mindęn évben bővítjtik a

j átékeszközöket, kĹil önböző fejlresrtój átékokat vás áro lunk karács onykor.

Gazdálkodási feltételek

Költségvetésünk biztosítj a az irftézmény működés ét, azonban felúj ításra,
nagyobb volumenri karbantartási feladatok ellátására nincs lehetős égünk.
Agazdźúkodásravonatkozóadatokatatáblázatoktartalmazzák.

4. Ellenőrzések:

Iĺtézményinkb en a I őzs efv áro s i onkorm ány zat P o 1 g árme steri Hiv atal
Belső E||ęnórzési Irodája minden évben e||eĺotzi az źiIami normatíva
feIhaszná|ásźhoz kapcsolód őan a kedvezményes étkezés dokumentációit.
A kedvezményes étkezők nyilvźĺntartása a 6. szźlmű melléklet - a
kedvezményľe jogosító hatźĺrozatok, szülői nyilatkozatok - 50%-os
kedvezmény, naprakész volt.

2008. januárban a Józsefuárosi onkoľmányzat Po|gármesteri Hivatal
Míĺvelődési LJgyosťtźiy źital végzett ellenőrzés a munkaügyi
dokumentumok adaÍtartamára és a személyi anyagokban lévő
dokumentumok nvi lvántaľt ź"sár a vonatkozott.
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2009-bęn szintén ellenőrizték a személyi dokumentumokat. amit
többnyire rendb en ta|áItak.

2011-ben belső ellenőri vizsgźiat tortént, amely ktilönböző
hiányosságokat állapított meg. A hiányosságok felszámol ásźra intézkedési
terv készült, amelynek végreh ajtźsa megtöľtént.

5. Az intézmény kapcsolatrendszere

A család legfontosabb társadalmi funkciőja a gyermeknevelés. A gyermek
fejlődését az oilthon érzelmi biztonsága adja meg. ovodánk fę|adata a
családi nevelés kiegészítése és sok esetben azoknak a feladatoknak az
átvá||a|ása, amely a család által nem megoldott.
Intézményünkben kiemelt feladat a sztilőkkel való egyĹittmiikcjdés.
Célunk a személyi és szi'ilői jogok tiszteletben tartásával erősíteni a
partneri viszoný, amelyet a kölcsönös bizalomra, a nyí|t, őszinte
párbeszédre építji.ik. A szülőknek érezniük kell, hogy szeretik gyermekét,
tis zte lik az őv o dában és számítanak vél eménvére.

Belső kapcsolattartás formái :

- Anyás beszoktatás a szülő igényei szeľint.
- Havonta fogadóóru tartásacsoportonként.
- Nyílt napok, sztilői értekezlettartása.
- Család|átogatźs.
- Ünnepségek.
- Kirándulások.
- Kulturálisrendezvények.
- Faliújság.
- ovodavęzetove| való szülői megbeszélés.

A szülőket a Szülői Munkaközösség képviseli, munkájukat a Szervezeti és
Műkc' d és i S zab źĺIy zat s z erint v é gzik, v é l em ény ezé si j o gkĺirre l é lhetnek.

A kenileti iskolákka| jő kapcsolatot alakítottunk ki. A nyílt napokľól
fo ly amato s tźĄ ékoztatás t kapunk, ame lyrő l a s zü l őke t táj ékoztatjuk.
A sztilői értekęzletekre rendszeresen meghívjuk az iskolák leendő első
osztályos tanítónőit, ahol lehetőség vafl a megismeľésükre, az iskolák
pro gramj ainak b emut atásár a.

A nagycsoportos gyermekek Iźúogatźlsát megszervezzik az Erdé|yi, a
Somogyi Béla utcai Altalános Iskolákba.
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Rendszeres kapcsolatot taľtunk a Nevelési Tanácsadó munkatársaival, a
Gyermekvédelmi lroda, a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Közp ont munkatáľs aiv a|.

Az Intézményi és Felügyeleti Iroda munkatársaíval jő munkakapcsolat
kialakítására törekszünk. A kapott fęlađatok e|végzéséné| a határidőket
i gyekszünk betartani, a feladatokat pontos an végreh ajtani.

6. osszegzés:

Ebbęn azlntézményben 1'987 őta dolgozom, mint óvodapedagógus, 1988-

b an óvo d av ezető -helyette s i fe l ad attal b íztak me g.

A Képviselő testülęt biza|ma a|ap1án 2011 júliusában kaptam megbízást
az ővoda vezetésére, amelyet nagy kihívásnak tekintek, hiszen nem volt
vezetoi tapaszta|atom. Felad ataimat igyekszem legjobb tudásom szerínt
v é gezni, amelý en s egíts égemre vannak munkatárs aim.

Célom, hogy alkotó közösségben, jó munkahelyi légkört kialakíwa
munkálkodjunk a gyermekek legfogékonyabb koru nevelésében,
képességeik fejlesztésében, az iskolára való felkészítésükben. Aľľa
törekszem, hogy nyugodt légkört biztosítsak minđen tertileten.

Iĺrtézményünkbę jelentkező, ill. körzettinkbe tartoző gyermekeket fel
tudtuk venni.

Az óvodai nevelés hatékony voIt, az alapfunkciók érvényestiltek.

A szabad jaték előtérbe helyezése mellett a gyerÍnekek képességeinek
fejlesztését alapfe|adatnak tekintjük, hangsulyozva a tevékenységek á|taIi
képességfejlesztést.

A gyermekek örömmel jöttek óvodába, megfelelő ütemben, harmonikusan
fej lődött személyis égük.

Intézménytink a tö rvénye s e 1 ő írás o knak me gfe 1 e l ő en miĺkö d ött.

T erv ezett fej lesztési teľiiletek

Fontos lennę az épület homlokzatétnak tatarozása, nyilźszárők teljes
cseréje, tető felújítása, de ęzęket a munkákat az óvoda költségvetéséből
nem lehet megoldani.

Pedagógiai munka területén a kiemelt feladatokat tovźlbbra is szem előtt
tartjuk, ennek megfelelő ęfl az esélyegyenlőség biztosításár a, a pedagőgiai
munkánk magas színvonalú megval ó s í tás ár a törekszünk.
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Tńbl;ázĺtokz

1. A szolgáltatást igénybe vevők adatai

Szo|gáitatáls t i gényb evevők szám a

nevelési év / tznév

200812009. 200912Ot0. aOLOIaOLL. 201,1,t2012.

Férőhely a|apítő okirat szerint 90 90 90 90

Csopoľt 4 4 4 4

Létszźtm 84 84 86 75

Bejáró

Hátrányos he|yzeh; 28 J3 T6 7

Halmozottan hátrányos he|y zetu T4 I4 l3 6

Saj átos nevelési igénytĺ I

Tanulási, beill., ma5atar:t. nęhéz.

kĺ'izdő

Gyógýestnevelésben részesülők

Lo gopédi ai ter ápiźń igénybev evők T7 t6 20 17

Nevęlési tanácsadást igénybevevők 2 2 ĄJ

Iskolaérettségi / fej lettségi

vizsgálatban részesÍiltek száma
9 7 6 1,4
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2. Alkalmazottakadatai

Az intézmény alkalmazottainak |étszáma

3. Eľedmények

Pedagógus továbbképzések

neve|ési év /

tanév
pedagógus

(fő)

pedagógiai
munkát

segítő (fő)

egyéb (fő) Osszesen

fő álláshely

2008ĺ2009. 10 5 2 T7 L7

2009t2010. 10 5 f T7 I7

2010t201.1. 10 5 f I7 I7

201u2012. 10 5 2 t7 l7

Képzésben
ľésztvevők

száma

Képzés megnevezése Képzés helye Képzés
időtaľtama

1fő ťej leszto pedagó gusi szak:ĺ izsga Budapest 2008-2010

3 fit ktjzoktatás v ezetói szakvizs ga Budapest 20tr-2012

1fő Dohányzás vagy egészség Budapest 2008

1fó Fogjuk akezed Sopron 2008

1fő Zoopedagőgia módszertana Budapest 2008

lfő Zoopedagőgia módszertana Budapest 2009

1fő Tűzvédelmi ismeretek Budapest 2009

1fő Ovodai IPR Budapest 2010-20rr

1fő Tevékenységközpontu pedagő gia
a|ka|mazására való felké szülés

Budapest 2010-2011

lfo Tevékenységközpontu pedagó gia

a|ka|mazásźtľa való fe l ké szül é s
Budapest 2011-20t2

1.4



Az intézmény által benyúj tott páiy ázatok

Az intézmény abeszámolási időszakban pőiyánatot nem nffitott be.

nevelési év /

tanév
Pá|vánatkiírő

Páiyázat
témája

Igényelt
támogatás Ft

Eredmény

2008/2009.

2009t2010.

2010t201.1.

201.u2012.
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Elismerések. kitüntetések

Elismerés, kitüntetés
megnevezése

eve Elismeľésben, kitüntetésben
ľészesĺilt személy, szerv ezet

Adománvozó

Vlasits Lźsz|őné 2008 40 éves szolsálati idő- Polgiĺrmester

Kékedi Tibomé 2008 Józsefuiárosi gyermekekéľt

kitiintetés

Polgámester

Tóth Karolvné 201,2 Józsefvárosi ryermekekért

kittintetés

Polgármesteľ

4. Gazdálkodásľavonatkozóadatok

Gazdá|kodásľa vonatkozó adatok adatok eFt-ban

Megnevezés f009.év 2010.év 20||. év 2012. évlfé|

flarzÁfa| Ässzacan .

ebből:

Saját bevétel 1,.935 1.696 1.872 r.075

Atvett pénzeszkł5z

Támogatáséľtékű
bevétel

143

Finanszkozás 6f.276 59.728 58.278 31.350

Ičiąĺl.íc Äcszpson.

ebből:

Személyi juttatás 36.470 35.842 3s.918 18.019

Munkaadói járulék r0.907 9.018 9.221 4.597

Dologi kiadás 15.415 1 s.138 15.345 7.915

Ellátottak juttatása

Felhalmozási
kiadások

130
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Az intézmény helyiségei (db)

Foglalkozási helyiségek Testnevelés Konvha

csopoľtszoba

Ossz. t(Jfflaterem Lornaszoba tĺJzĺJ Lúia|(s

terem szak OSSZ.

4 4 4 aJ

Eľtékelés (intézményv ezetés
véleménye alapján)

nagyon Jo Jo megfelelő nem

megfelelő

Epületek źú|apota X

Mellékhelyis é gek źů|ap ota X

Bűtorzat

Csoportszobákban x

Kiszolgáló helyiségekben X

Irodákban X

Eľtékelés (intézményvezetés
vé|eménye alapján)

nagyon jó jó megfelelő nem

megfelelő

Szęrtétr ak fe l szere lts é se x

Testnevelés feltételei X

Játszóudvar, sporfudvar x

[n frastrukturális ellátottsás X

Számítő gépe s e l látotts á g X
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F'elrĺj ítás' kaľbantaľtás

5. Szabáůyzatok kimutatása

adatok eFt-ban

Szab á"try zato k ki m utatás a

2009. év 2010. év 20|'1. év 2012. év

F.e|újítás

Epület

Egyéb
íeszkŕĺzrik\
Kaľbantaľtás

Epület

Egyéb
ŕeczkŕĺzŕik\

ssz. Szab á.Jy zat m egn evezés e Hatálybalépés ideje

Miĺ kö d és i szab á|y zatok

I Helyi Nevelési Progľam 2010.09.01.

2. Házirend 2011.09.01.

J. SzMSz 2009.10.07.

4. IMIP 2009.09.01.

5. Koza|ka|mazottiszabźivzat 2008.09.01.

6. Intézmény i K özoktatás i Esélye gyenl ő s é gi Terv 2008.12.15.

7. Továbbképzési Progľam 2008.09.01.

8.

9.
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ssz. Szab á'|y zat m e g n evezés e Ilatálybalépés ideje

Gazdálkodási szabálv zatok

I Iľatkeze I és i S zab áIy zat 2009.04.0r.

2. L e|tźr ozási és l eltárkész ítési szab áIv zat 2009.04.0r.

a
Pénzkeze|ésiszabáIyzat 2009.04.01.

4.
S e l ej tezés i szab áIy zat 2009.04.0r.

5. Számviteli politika szabáIy zat 2009.04.01.

6. Vezetékes és mobiltelefon hasmálati szabtivzat 2010.04.01.

7. Ügyrend 2009.04.01.

8. Munkame go sztási megáĺ|lapodás az ónál'lő an

működo és gazdálkodő és az önállóan működő 12

kerületi óvoda között

f009.04.01

9. Szabálytalanságok kezelése az önállóan műkĺĺdő és

gazdá|kodő és az önállóan múködő intézmények
részére

2008.05.31.

10. Juttatási és cafetéria szabáiyzat az önź]|őan
mtĺködő és gazdálkodő és az önállóan működo
intézményekrészére

2011.03.01.

1l Eszközök és fonások éľtékelési szabáivzata 2009.04.0r.

12.

Budapest, 2012. szeptember I 7.

Kékedi Tiborné

mb. óvodavezeto
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Az előző négy nevelési év éľtékelése
2008/2009. 2009/2010. 20r0/f0rr. 20rr/20tf.

1. Helpetelemzés

1't' óvodánk öt csopoľtj élban a férőhelyek sztma: t25 fő

A gyeľmeklétszátm alakulása 2008, és 20t2közöttz

140
't20
100

80
60
40
20

0

Elqyerekek száura

trfeľölre\

trkihaszláltsĺ'ig

ďď"ďď

# A gyermęklétszám alakulása kiegyensúlyozottnak mondható az e|tę|t négy évben. A
2008/2009..es nevelési év volt óvodánk életében, gyeľmeklétszám tękintetében (119
gyerek) a mélypont| . Ezután folyamatosan ęmelkedett . 2O|I. szeptembertől viszont máľ
nem tudtuk felvenni az összesjelentkezőt, férőhely hiányában.

Az egy csopoľtba járó gyerekek |étszáma źúl'agban22-25 fő között volt jellemzően.

* Az ingyenesen étkezok száma az ę|te|t négy évben folyamatosan növekedett.

Mepnevezés: 2008/2009. 2009/2010. 2010/201L 201 1/2012.
Ingyenesen étkezo syerekek sz. I7 l5 I4 12
SOolo-os, több ryerekes gyer' sz. 2l 21 20 20
50oń-os, taľtósan beteg ryer' sz. I I 0 8

Teljes térítéses ryerekek száma 80 86 89 85

* HHH-s, és az SNI gyerekek szálma intézményünkben nagyon alacsony.

Mepnevezés: 2008/2009. 2009/2010. 2010/201 L 201 I/2012.
Halmozottan hátrrányos he|y zeti
(HHH-s) werekek száma

0 I I I

Sajátos nevelési igényű (SNI)
sveľekek száma

0 0 I I

Adott év gyermeklétszáma: 119 122 124 t2s

* Csoportok alakulása korosztályonként

MeEnevezés: 2008/2009. 2009/20r0. 2010/20r L 201 I/2012.
kiscsopoľt I 2 I f

kĺizépső csoport I 2 2 I

narycsopon f I I 1

veryes csopon I 0 I I

,A maximum l35 volt évekis.
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1.2. A műkiidés tárgyi és személyi feltételei:

* Tárgyi feltételek alakulósa:

c óvodánk 40 éves, kétszintes éptilet, melyet eredetileg 4 csopoľt működtetésére
terveztek. Az épület erőteljes süllyedése' miatt, 1984_1988 között teljes konĺen
felúj ították. Az źltépítés során kialakítottak egy plusz csoportszob át' , az orvosi szoba, egy
iroda és két szertár megszüntetésével. Ezek, azőta is hiányoznak az óvoda optimális
miĺkö dtęté s éhez, és az e szkoznorm a te lj e s ít éséhez.

- A minimális eszközjegyzékben, működési feltételként kötelezően előíft tornaszoba,
orvosi szoba, iľodák, szertźlrak, mosókonyha kialakítás a tęhźú indokolt lenne.

- A tornaterem hiányát némileg kompenzálja az, hogy évek óta a legkisebbek
kivételével, 4 csopoľttal átjárhatunk hetente egyszęr a Szęntkirátly utcai Spartacusba
tornázni.

G Játszóudvar: Alaptertiĺete a gyeľekek létszámához viszonyítva kicsi, ezért a nagyobb
csoportok jó idő esetén, ľendszeľesen a Múzeum kertbe, vagy a Károly kertbe
kénýelenek e|menni.

Az udvaron ta|élhatő mászókák megfelelnek az Eu. szabványnak. A pľoblémás
csriszdákat leszerelttik.

G Felszereltség általában: Az évek óta szűkös anyagi feltételek ellenére a jźttékoka, az
okÍatáshoz szĹikséges felszerelésekre, fejlesztő eszközökre, tornaszerek bęszerzésére,
szakkönyvek vásárlására sokat tudtunk fordítani. E|.lhez hozzźĄáru|t a pźiyázatokon
megnyert pénz is'

Az épu|et a folyamatos és az ésszeru karbantaľtźlsi munkálatok e|végzésénęk
.köszönhettíen jelenleg jó állapotban van. Az utolsó két évben |álthatőan kevesebb
munkálatľa keľült sor, ennek oka, hogy kęvesebb pénz ái|t rendelkezésünkre.

G A több évre szóló tervezésnek köszönhetcíen, a pazar|ős megszüntetésével
folyamatosan javultak a lehetőségeink. A szűkös anyagi feltételek ellenére is játékokra,
oktatáshoz szükséges felszerelésekre, fejlesztő eszközökre, tornaszeľek beszerzésére,
szakkönyvek vásár|ź,sára viszonylag sokat tudtunk fordítani. Köszönhetően az
intézménybaráú fęnrÍartői hozzáźtllásnak, az önái|ő gazdá|kodźtsunknat a különböző
p áiy źzaton ny ert p énzeknek é s a szĹi l <jk konkľét aĺy agi s e gíts é g ének.

G A v izsgźtlt időszakba n az a|źtbbi fej lesztések, munkál atok való su ltak me g :

, A mętró miatt
, Kiválwa ezze| a Gyulai P. u.-i lakásóvodát.

Dátum:

2008. A ťoldszinten ajtócsere, és a gyerekek biztonsága érdekében elektromos,
monitoľos nvitószerkezet felszerelése'

2008. Homokozó keľet és a benne Iévő homok teljes cseréje.

2008. f5 darab gyeľekfektető selejtezése' cseréje.

f049. Gumitégla telepítése a két kisudvaron, udvaľi tuzfaljavítása, festése.



2009. Fajátékok beszetzése az udvana.

2410, Az épiilet fęstése. 5 csoportszoba, konyha, stb.

2010. Radiátorvédő cseréj e l e gal ább valamennyi szob őlb an.

2010. Kiscsopoľtokban székek cseréje (60 db.)

f0tl Műszaki cikkek cseréje CD lejátszó, ľádiós magnó

ffr11 Udvari játékok beszerzése. Mászóka, biciklik, rollerek, stb.

201f. Agyv ásznak cseréj e (60 db.)

2012. Udvari játékok beszęrzésę. 2 db miĺanyag babaház a kicsiknek.

2072. Fej leszto j átékok vásárlása.

8 A sze mé hl i .fe ltéte le k al akul ás a :

Engedélyezett álláshelyek száma: 30,5 álláshely, mely 201O-től 0,25 csökkentéssel30'25
lett.

Engedélyezett: - óvodapedagógus: 12 álláshely
- pedagógiai munkát segítők szttma: 6,75 őú|áshe|y

- óvodai technikai dolgozók szttma: 2 á|láshe|y
- iigyviteli technikai dolgozók száma: 9.50 álláshelv

30'25 álláshely

Tényl e ge s e n a|ka|mazottak szétm a:

toltvę'
30,25 á|láshely, mely jelenleg is be van

c óvodánkban a személyi feltételek az értéke|t négy évben jó volt. Az ővoda a
csoportok számának és a törvényi előíľásnak megfeleloen tíz fĺĺiskolát végzett
pedagógussal, egy fe|zźtrkőztató-fejlesztőpedagógussal", hét dadussal és egy
óvodavezetővel tęvékenykedett.

s óvónőink szakmailag jól képzettek, a szülői elégedettség veltik szemben igen jó.
Pźůyakezdo' és nyugdíjas nincs a nevelőtesttiletben. Az óvónők életkora 35 és 48 év
közötti, így több éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Az óvónők tekintetében
fluktuáció egyźita|án nem volt.

- A középfolci óvónőképzésben gyakorlatvezeto ővőnoként kiilönböző időpontokban
eddig már hét óvónĺi vett részt.

- A vezető-helyettes jól éľtelmezi, és hatékonyan látja e| fe|adatát, érezhető segítséget
adv a ezzel a v ezetoi munkához is.

A fe|zárkőztató-fejlesztőpedagógus ha|á|a miatt,201l-ben szükségessé vált új dolgozó
a|ka|mazása. Jelenleg a gyógypedagőgiai végzettséggel rendelkező fej|esztő' munkáját
igen hatékonyanvégzĹ

- Továbbtanulásľa, továbbképzésľe, önképzésre a sajáÍ, vezetői példámmal is
folyamatosan ösztĺjnöztem a munkatársaimat' Intézményünkben, velem együtt hatan

- Gyógypedagógusi végzettséggel.
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ręndelkeziink szalivizsgával. Mindenki végrehajtotta a hét év alatt kötelezően elvégzendő
továbbképzését.

- A házi hospitálásoknak és az intézményi IMIP bevezetésének köszönhetően a szakmai
színvonal, aZ érintett időszakban érezhetóen emelkedett. A pedagógusok között
egészséges versenyszellem alakult ki, néhány óvónő példás munkájával húzóerőnek
számit. Jelenleg nincs a nęvelőtęstülętbęn bomlasztĺi személyiség. A teljesítmény
éľtékelés bevezetése 2008.-ban megkezdődöff.

b A pedagőgiai munkát segítő dajkák munkaköľének meghatźrozása során fontos
szempont volt, hogy a nevelési feladatok elvégzéséhez a fe|téte|ek minél optimálisabbak
legyenek, ezért szükséges volt, hogy a dajkák akÍívan, közvetlenü| is részt vegyenek a
gyermekcsoportok életében.

- Nyugddazás miatt 201O.-ben a dadusok 50Yo-a lecserélodött. Ez komoly szervezési, és
munkáltatói feladatot jelentett akkor. Mostanra mindenki teljes értékű tagsa |ett' a
kollektívánknak.

G IntézményĹink több mint 40 éve, megszakítźls nélkĹil a középfoku pedagógus képzés
gyakorló óvodája. Jelenleg a harmad és az ötödéves Raul Vallembeľg Pedagógiai
Szakközépisko la növęndékeit kép ezzĺđk.

G A TÁ-TI-KA óvodának sajátoss szervezeti felépítése van.

A TÁ-TI-KA ovoda 17 éve tetjes jogkorrel rendelkező, tjnóllóan m{jtajdő, és
gazdálkadó ktiltségvetési szeľv. A saját, valamint a hozztĺ hrtoző 13 gazdasági
szempontbó| önáIlóan műkadő óvoda minden gazdáikodélssal kapcsolatos feladatát,
ügyintézését e||átja, adminisztrźija, a 9,5 fős gazdasági egységének / JOGE /
közremiĺködésével.

Ez a gazdasági felállás I7 évę gazdaséęos' é|etképes megoldásnak bizonyult. Az elmúlt
négy év alatt is he|yzete megsziláľdult, működése tovább fejlődött. Az oÍt dolgozók
munkaköriilményei kiválóak. Kapcsolatuk a többi óvodával jő, gazdasági, és béľpolitika
szempontj ából biztonságot nyujtó.

ovooł
óvodavezető

lre lyettes

loGf (+13 óvoda}

gazdasági vezetcí

ľÁ.ľl.rĺovoda
óvodavezetcj

-J-

r-j

ovop*pĺng-
gocusołt

ľrĹzÁnľozĺłĺo
proncosus

uewlrril
ŕłLKAi-ľV,!ĺ\Zo.lTÄR

I

I

L TEcHN|ł{Aĺ ooicozor
ĺllĺ j!<:ilĺ, íł !taianos mitn |<is

5 országosan ebben a konkrét felállásban ľitkaságnak számítot.
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2. Pedagĺí'gĺai munka az óvodánkban

F.eladatunk a családi nevelés kiegészítése' a gyermekek sokoldalú, komplex nevelése;
érzelmileg biztonságot nýjtó, jó légkörben, esztétika1|ag barźftságos környezetben,
játćkosan, az a|ap képességeik kibontakoztatásával. Az érintett négy év alatt ennek
eleget tetttink.

2.l. L|ta|ánosságban kiemelt nevelési feladataink voltak (2008 -fOIz koztltt).

* A gyermekközpontu nevelés biztosÍtása, megvalósítása,

A g1lermekközpontú nevelésiłnk legfontosabb lĺritériuma, hogy onálló, a problémálcra
sajót, egłéni megoldást kereső, felszabadult g1,lerekeket neveljünk. Középpontba
helyezve, a gyerekbenrejlő lehetőség, tehetség kibontakoztatósót, a lrreativitás

fejlesztését, azáItąl, hogł az általunktervezett, szervezett tevékenységekközben a
glerek meghatározó élmények egész sorót élje ót.

* az egyéni képességek kibontakoztatása és tiszteletbentartása,

& az a|apképességek fejlesztés (kis, és nagymozgás, egyensúlyérzék, zenei, stb.)

* az életkori sajátosságok figyelembe vétele,

*önállóSágľa nevelés, és a közoss égért v égze|t munka megszerettetése,

* A természet szeretetére nevelés és a védelemére való igény kialakítása,

* A szabad, kötetlen játék tevékenység biztosítása,

* a HH-s, a HHH-s, és az SNI gyerekek számbavétęle, differenciált fejlesztése,

* a pozitív és negatív diszkrimináció elkeľĹilése,

* az esélyegyenlőség feltételeinek biztositása,- fe|zźrkőztatás, tehetséggondozás,

* A gyerekek helyes viselkedésének, magataľtásának tudatos alakítása, neveltségi
szintjĺik emelése.

Az utóbbi években egyre gyakrabban találtuk magunkat szemben azza| ajelenséggel,
hogy az alig három évesen óvodába érkező gyerekek tĺlbbségéből máľ hiänyzik a
felnottek itánt érzeÍt tisztelet. Ez pedig, ębben a korban régebben életkori sajátosság volt.

1. A gYereket ..okosan'' szeľętésének elve. A korlátok kijelö|ése, szabźúytudat kialakítása.

A nevelésről való elképzelés tudatosságot fe|tétę|ez. Tudni kell mi jó a gyeľeknek, s erről
hiteles példamutatással, beszélgetésekkel, érveléssel meg is kell tudni győzni óket.

- Előre fęlmérnünk' hogy nevelésĹink során honnan hová akarunk eljutni, és hogyan. A
cél elérése érdekében következetesek, de egyben rugalmasak voltunk. Ehhez ismernünk
kellett a gyerekek életkori sajátosságait, képességeit, motiválhatőságának hatfuait.
KĹilönben az a|acsony,vagy atu|zott elvárásnak nem lętt volna fejlesztőhatása.

- Nem engedttink annak a szüloi nyomásnak, hogy a gyerekek éľtelmi nevelését
he|yeznJk el<ĺtérbe. Megéľtetttik velük, hogy óvodáskorban sokkal fontosabb az érze|mi
nevelés szerepe' a' gyerekek állandó didaktikus fejlesztése elvonja az időt a szabad,
tinfeledt jáLtéktć,|. ovodás koľban az é|et megtanulása a jéúékidőben történik.



A gyerekek magatartása, viselkedése ak|ĺor jól, amikor biztonsógban éľzik magukat!!!

Ezt pedig, azzal tudtuk elérni, ha a velükfoglalkozó felnőttek viselkedése kiszámítható,
kovetkezetes, elváró, balcs és energikus volt.

Be kellett látnunk, és láttatnunk, a szeľetet önmagdban nem elég. A testřIelki biztonsóg
fogalmóban teľmészetesen a szeretet alapfeltétel, de szükség van az ésszerűfegyelmezésre

,.s/

Hát ez jelenti nálunk az ,,okosan szeressiik a gyerekeket elve,,.

2. A korlátok hiányára. a rend(szeľesség), és a napirend hiányáravezethętó vissza, hogy
napjainkban anrĺyi az tinttirvényű kisgyerek. A magyar nyelv pontosan kifejezi, ha nincs
törvény, korliít, szabźůy, majd mindenki csinál őn-magźlnak iin-torvéný, csak az tinös,
saját érdekeit figyelembe véve. Csak, hogy az egyntté|és szempontj átből' ęz csak hátľłányt,
konfl iktust, kudarcot hordoz magźn a|.

Mivel a határok tudása nem sziłletik egyiitt a g1lerekkel, ezért az emberi kapcsolatolan,
akór a pedagógusi modellelren, és afegtlelmezésen keresztiil kell beépijlnie a

személvisésbe'

2.2. Konkľét kiemelt feladataink voltak (2008 -2012).

2.3. Eľősségeink:
. A gyeľmekközpontuság és gyerekek jogainak, szükségleteinek tisztęlete.

r A kompetencia alapú nevelésben kiemelt alapképességek hangsú|yozotífejlesztése, a
gyerekek életkorának megfelelően.

o A gyerekek neveltségi szintjénekó, a közösséghezva|ő a|ka|mazkodási képességének
tuđ atos a|akítása, elmélyítése.

o Az esélyegyenlőség megteremtésének érdękében jellemző az egyénľe szabott
bánásmód, fęladatadás, a diffeľen ciált fej lesztés.

o A sziilőkkel való közvetlen kapcsolat, a problémák őszinte, segítőkész felvętésén
keľeszttil.

r Eredményeink a fejlesztett gyerekeknél:

- Kie gyensú|y ozottabbakká válnak, viselkedésük rend ezettebbé vá| ik.
- A hátrányos helyzettĺ gyerekek sikerélményekhez jutnak.

o Rendszeresen alkalmazzuk a kooperatív tanulás mődszerét.

nevelési év Mesnevezés:

f008/2009.
Esztétikai nevelés: Az esztétikai nevelés óvodánkbąn komplex hatásrendszere
(anyanyelvi nevelés, mese-vers, ének-zene, tánc-mozgás-torna, vizuális nevelés),
melv által a werekek éIetkorulĺľlak mesfelelő esztétikai élménvekben részesültek.

2009ĺ2070.
A Differ (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer) mérés bevezetése: Irásmozgás-
koordináció, az e|emi számolás készségének kialakítĺísa, relációszókincs ryarapítĺísa

2010/201r
Testnevelés, szabad, és ritmikus mozgáls. Kooperatívtanulás a|kalmazásaközépső

csonoľttól.
20|1ĺ2012. Anyanyelvi nevelés, szókincs bővítés. A koopeľatív tanulás beépítése az

esztétikai nevelésbe.

" Köszönés, kérem - köszönöm a|ka|mazása, egymás ttirelmes meghallgatása, stb.
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2.4. Gyengeségeink:

Tárgvi feltételek hiánva miatt:

o Az udvar mérete nem elegendó a I25 gyerek szátmára. A gumitégla lerakása ellenére,
még mindig nagy felületen aszfaltos ata|aj (a frĺ nem marad meg).

l A tornaszoba, orvosi szoba, mosókonyhahiányzik, a gyermekiiĺtözők nagyon kicsik.
Megoldást csak az emeletráépítés adna.

r Nincs parkolási lehetőség az ővoda e|őtt.

Pedagógiai szempontból:

r Néhány szülőnél nehezen tudjuk eléľni, hogy az 5 évęsnél idosebb gyeľekek a
foglalkozások idejére (9 óráig) beérkezzenęk az ővodába.

. Ugyan csak gond, hogy a ,,mindent rźthagyő,, módszęr szerint nevelő szülők körében
néhányan óvodánkat tlil szigorúnak tarÍják. A félreértés tisztźnása érdekében
folyamatosan kommunikálunk az érintett szülőkkel. A kiscsopoľtokban eľről a
témźrő|, most már hagyományszerűęn szülői éľtekezletet taľtunk. Ezek a fórumok
nagyon népszenĺek, érezheto a hatásuk. Sok sztilőné| ez után észrevehető, hogy a

bizonýa|ans ág h e l yéb e, a hatźr ozottabb, cé ltudato s abb nevel é s l ép.

o Az udvaron 1to30-lz-ig; a gyerekek részére szeryezettjátékok, főleg télen nem elég
változatosak.

3. Kapcsolaffaľtás a szĺilőkkel

Formái: - afogadőőrźlk,

- a falirijságra kitett hirdetmények, gyerekmunkák folyamatos cseréje,

- a játsződélutánok'

- a szülokkel közösen szervezett óvodai kirándulások, ünnepélyek,

- a nagycsopoľtos szülők és azuj gyerekek szülei részére nyíltnap,

- a szülői értekezletek

A szülő, mint az óvoda megrendelője közvetlen és kĺjzvetett hatással vo|t az óvodában
folyó pedagó giai munkáľa.

Az óvodánk fę|adata a családi nevelés kiegészítése, ezért nagyon fontosnak taľtottuk a
megfelelő együttműködés.

A szülők folyamatosan nevelőtársaink voltak, hiszen ők ismęrik legjobban a sajź./'

gyermekiiket. Az óvónők viszont szaktudással és korosztá|yi tapaszta|atta| végezték a
pedagőgiai munkájukat. Sok esetben az otthoni neveléshęz is hathatós segítséget tudtak
adni.

9sszeezés:
ovodánk, jól felszere|t, tiszta, esztétikus. Szakmailag sokszíniÍ, színvonalas' a szülők, és

a társintézmények körében népszeru. A gyerekek ellátottsága a körülményekhez képest
jó, de teľmészetesen tovább fejlesztheto.

A dolgozók munkaköľtilményei jók, a feladatuk elvégzéséhez szükséges eszközök
rendelkezésükľe állnak. Mindez vonatkozik a JoGE-ban dolgozó munkatársakra is.


