Budapest Főváros IX. kerület
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

IKTATÓ SZÁM: SZ-572/2011.

ELŐTERJESZTÉS
a HUMÁN ÜGYEK Bizottsága
2011. október 4-ei ülésére

Tárgy: Tájékoztató a nyári táboroztatás tapasztalatairól
Előterjesztő:

Formanek Gyula alpolgármester

Készítette:

Borsa József irodavezető

Előzetesen tárgyalja:
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

dr. Horváth Péter s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

Az előterjesztés rövid tartalma: A Ferencvárosi Gyermeküdülők, valamint az önkormányzat
által üzemeltetett napközis táborok nyári kihasználtságának bemutatása.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERI HIVATALA
Oktatási, Kulturális és Sport Iroda
Tárgy: szakmai tájékoztató a nyári
táboroztatás tapasztalatairól
Ügyintéző: Vajasné Kabarecz Ágnes
Tisztelt Bizottság!
2011. évben a táboroztatás tapasztalatait az alábbiakban összegezzük:
Gyermeküdülők
1./ Kincsesbányai Tábor
Kincsesbánya (8044 Kincsesbánya, Rákhegy 037/5 hrsz.) Gyermek és Ifjúsági Táborunkban nyáron
egy intézmény, a Kosztolányi Dezső Általános Iskola táborozott, összesen 35 fő (32 tanuló és 3 felnőtt)
létszámmal.
Táborozók tapasztalatai:
A bekért tábori beszámolóból kiderül, hogy a tábor személyi feltételeivel elégedettek voltak a
táborozók, a gyermeküdülőben dolgozók figyelmesek, segítőkészek.
A tábor tárgyi felszereltsége (pl. bútorzat, ágyak) évek óta adott. A szobák tisztántartottak, az
elhelyezéssel kapcsolatban semmi kifogásolnivaló nem volt. A szolgáltatótól (Bányató Vendéglő Kft.)
rendelt étel mennyisége, minősége nagyon jó volt, a gyerekek szívesen fogyasztották az ételeket.
A nyugodt táborozást egyedül az szakította meg, hogy a táborozás utolsó napján kezdték meg a
kivitelezők a faház kipakolását. A táborvezető javasolta, hogy a felújítási munkák tervezésénél
feltétlenül vegyék figyelembe a táborozási turnusok időpontjait.
2./ Balatonlellei Tábor
A hagyományoknak megfelelően a 2011. évben is elsősorban az önkormányzatunk által fenntartott
iskolák tanulói vették igénybe a szolgáltatásokat, megszokott 8 napos turnusrend alapján.
Ez év nyarán táborunkban 9 turnusban 819 fő (710 tanuló, 109 felnőtt – pedagógus, konyhás, védőnő,
egyéb vendég) nyaralt.
Turnusbeosztás
május 20-tól május 28.
június 16-tól június 19.
Június 20-tól június 26.
Június 29-tól július 06.
július 07-től július 14.
július 15-től július 22.
július 23-tól július 30.
Július 31-től augusztus 07.
augusztus 08-tól augusztus 15.
Összesen:
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Intézmény
Ferencvárosi Komplex Óvoda és
Ált. Isk.
FECSKE
Testvérvárosok + Telepy Ált.
Iskola
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. és
Gimn.
Kosztolányi D. Ált. Isk.
Bakáts Téri Ének-zenei Ált. Isk.
Weöres S. Ált. Isk. és Gimn.
Kőrösi Csoma S. K. Ált. Isk.
Molnár F. Ált. Isk. + Roma
Mediátor

Gyermek
létszám (fő)
34

Felnőtt
létszám
(fő)
13

19
65

7
20

78

10

109
148
107
85
65

10
13
11
10
15

710

109

A további 2010. és 2011. évi további adatokat a 1. számú melléklet tartalmazza.
A nyári táboroztatás tapasztalatairól szóló értekezleten elhangzottak, valamint a bekért táborvezetői
beszámolók az alábbi visszajelzéseket tartalmazták:
pozitívum
a tábori alkalmazottak gondos munkavégzése
a tábor helyiségeinek tisztasága
udvar gondozottsága
étkezés mennyisége, minősége sokat javult
éjszakai portás korrekt, együttműködő munkája

probléma
dohos, régi bútorzat
ósdi matracok, takarók, párnák állapota elavult
felújításra szoruló sportpálya
ivókút felújítása szükséges
120 fős gyermeklétszám felett a konyhások
száma nem elegendő
konyhások díjazása alacsony
nem egységes a dolgozók díjazási és juttatási
rendszere a gyermeküdülőben és a napközis
táborban
a megbízási szerződések kézhezvételének
akadozása, valamint a megbízási díj hosszú
átfutási ideje

Napközis táboroztatás
Önkormányzatunk egész nyáron, két helyszínen üzemeltetett napközis táborokat.
3./ Napközis ellátás a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban
A József Attila lakótelepen élő diákok részére 2011. június 20-tól augusztus 19-ig a Weöres Sándor
Általános Iskolában (1098 Bp. Lobogó u. 1.) biztosítottunk lehetőséget a nyári napközi
igénybevételére. Az intézmény vezetője a nyári foglalkoztatást megelőzően, együttműködési
megállapodást kötött önkormányzatunkkal a feladatok felosztására és költségeire vonatkozóan. A
tábor személyi és tárgyi feltételeit az iskola pedagógusai, illetve technikai személyzete biztosította.
Az intézmény változatos programok szervezésével (kézműves-, drámafoglalkozások, vetélkedők,
sportversenyek, filmvetítés,sütés-főzés, stb.) mindennapos úszással, tervezett kéthetenkénti
kirándulásokkal (Budakeszi Vadaspark,Velencei-tó, Szentendrei Skanzen, Elevenpark) segítette a
napközis tábor tartalmas eltöltését.
A táborvezetők létszámadatai alapján 9 hét alatt heti átlagban 57 fő tanuló vette igénybe a
táboroztatást. ( A 2010. és 2011. évi adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza.)
A gyerekek és szülők részéről pozitív visszajelzések érkeztek a nyári napközi működtetésével
kapcsolatban. Az alábbi vélemények a táborvezetők beszámolójából valók:
pozitívum
az FMK által szervezett, József Attila
lakótelepi kulturprogramok magas színvonala
kapcsolattartás az OKSI munkatársaival
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probléma
a sajtó számára küldött rendszeres jelentések és
fényképek biztosítása, adminisztrációs feladatok
sokasága
kevés a kéthetenkénti buszkirándulás
technikai
dolgozók
(portás,
konyhás,takarító,
úszómester) alacsony díjazása
nem egységes a dolgozók díjazási és juttatási
rendszere a gyermeküdülőben és a napközis táborban
a megbízási szerződések kézhezvételének akadozása,
megbízási díj késői átutalása
az Elamen által biztosított étel mennyisége és
minősége

4./ Nyári napközis tábor a Molnár Ferenc Általános Iskolában
A Belső- és Középső-Ferencváros tanulói számára 9 héten keresztül a Molnár Ferenc Általános
Iskolában (1095 Bp. Mester u. 19.) biztosítottunk napközis tábori ellátást. Az intézményben a
2010/2011-es tanév nyarán került először megszervezésre nyári napközis tábor.
A táborozást megelőzően önkormányzatunk az intézmény vezetőjével együttműködési
megállapodásban rögzítette a feladatok felosztását és költségeinek elszámolását. A tábor tárgyi
feltételeit, és technikai személyzetét csak a Molnár F. Ált. Iskola, további személyi feltételeit a kerület
pedagógusai biztosították.
A tábor eseménydús 45 napja hosszú, gondos előkészítő és szervező munka eredménye. Nagy örömöt
jelentett, hogy a tábor megnyitására elkészült - a FESZOFE közreműködésével - az iskola felújított,
parkosított udvara is.
A napközis táborba jelentkező tanulók változatos kulturális- és sportprogramokon, csoportépítő
játékokon, vetélkedőkön, kézműves foglalkozásokon, mindennapos úszáson, kerületi sétákon (Nemzeti
Színház, Orczy-kert, Kopaszi-gát, stb.) kirándulásokon (Gellért-hegy, Fővárosi Állat és Növénykert),
múzeumlátogatásokon (Mentőmúzeum) vehettek részt.
A táborvezetők kéthetenkénti autóbuszos kirándulások szervezésével (szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, Normafa, Dobogókő, Hajógyári-sziget) tették felejthetetlenné a tanulók tábori nyaralását.
A táborvezetők létszámadatainak alapján 2011. június 20-tól augusztus 19-ig heti átlagban 57 fő tanuló
vett rész a táboroztatásban. (A 2010. és 2011. évi összehasonlító adatokat a 3. számú melléklet
tartalmazza.)
A táblázatban felsorolva olvashatóak a táborvezetői értekezleten felvetett, illetve a tábori beszámolóban
felvázolt vélemények:
pozitívum
az iskola udvarának felújítása
az intézmény tárgyi felszereltsége
a játékok mennyisége

probléma
kevés a kéthetenkénti buszkirándulás
a táborban dolgozók megbízási díjának késői
átutalása
technikai dolgozók (portás, konyhás, takarító,
úszómester) alacsony díjazása

az iskola alkalmazottaival történő együttműködés
a táborban dolgozó pedagógusok lelkiismeretes
munkája
OKSI munkatársainak segítsége, támogatása
Gastro-Tom Bt. által biztosított kiváló minőségű,
bőséges étel
5./ Óvodások nyári napközbeni ellátása
A Képviselő-testület a 63/2011. (III.02.) számú határozatával jóváhagyta, hogy 2011-től az óvodások
nyári napközbeni ellátása az Önkormányzat által fenntartott óvodákban, a nyári nyitvatartási rendnek
megfelelően történjen.
Az óvodák önkormányzatunk által 3 millió forinttal külön támogatott nyári napközis ellátása június
27-től augusztus 19-ig tartott. Az összeg felosztása létszámarányosan történt az intézmények között.
A megadott keretösszeget igény szerint kulturprogramokra, valamint a nyári foglalkozásokhoz
szükséges eszközökre költhették.
A meghatározott időszak alatt négyheti váltásban 1-1 óvodai programszervező segítette, koordinálta az
operatív feladatokat (programszervezés, eszközbeszerzés, stb.).
Az óvodapedagógusok minden intézményben meghirdetett, gazdag programkínálattal várták a nyári
napközit igénylőket. Az óvodákban állatbemutató, egész napos ugráló vár, táncház, öko-program,
kézműves foglalkozások, kulturprogramok és sok egyéb érdekes tevékenység színesítette az óvodások
mindennapjait. Az kisgyermekek többsége látogatást tett a közeli Természettudományi Múzeumba, a
Füvészkertbe és az Orczy-kertben található Kalandparkba. A kicsik buszkirándulások alkalmával
megtekintették a Vadasparkot, a Szentendrei Skanzent, a Vasúttörténeti Parkot, valamint Piliscsévet is.
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A programszervezők létszámadatainak alapján 2011. június 27-től augusztus 19-ig a 9 óvodában, heti
átlagban 176 fő óvodás igényelte a tartalmas, programokkal teli nyári napközis ellátást.
( Az idei adatok nem hasonlíthatók össze a 2010.éviekkel, mert a Csillebércen szervezett táboroztatáson
hetente csak egy óvoda részesülhetett, 2011-ben viszont folyamatosan négy, illetve öt intézmény látta el
a kerület óvodai napközis feladatait. Megállapítható, hogy idén nyáron többen igényelték a napközis
szolgáltatást.)
pozitívum
a pénzkeret mértéke
programok szabad intézményi megtervezése
programszervezők lelkiismeretes
koordináló tevékenysége
sokszínű, érdekes, értékes program

munkavégzése,

élményekben gazdag buszkirándulások
vásárolt eszközök minősége

óvoda és a gyerekek számára biztosított ingyenes
programok
a buszos utaztatást biztosító cég szolgáltatása
(udvarias, készséges sofőrök)
az FMK által szervezett, József Attila lakótelepi
kulturprogramok színvonala

A 2011. évi nyári napközbeni ellátás tapasztalatai
véleménye alapján:

probléma
a város szennyezett levegője
az időjárási viszonyok befolyásolják a
programon való részvételt
a sajtó számára küldött rendszeres jelentések és
fényképek biztosítása
Liliom Óvoda épületében megoldatlan az
árnyékolás, hűtés
óvodapedagógusok szabadságának kiadása,
buszkirándulás megszervezése (több intézmény
egy busszal ment)
kevés a kéthetenkénti buszkirándulás
a sok program mellett nem marad idő szabad
játékra
a
Medáliák
Együttes
interaktív
gyermekfoglalkozásai nem az óvodás életkornak
megfelelőek
az összevont csoportokkal szervezett külső
program megszervezése nem minden gyermek
számára biztonságos
az előre megtervezett programok nem veszik
figyelembe az időjárás változásait, a gyermekek
életkorát, a vendég gyermekek számát
a résztvevő óvodák vezetői és a táborvezetők

Az óvodavezetők egybehangzó véleménye, hogy az idei program jó törekvés volt, és köszönik az
óvodai nyári napközis ellátás önkormányzati támogatását.
Ezzel a kezdeményezéssel a kerület óvodásainak többsége ezen a nyáron hozzájuthatott olyan
élményekhez, érdekes programokhoz, amiket a szülők anyagi okok miatt nem tudnak biztosítani.
Az intézményvezetők sajnálatukat fejezték ki, hogy az évtizedekig tartó nyári táborozás megszűnt.
Véleményük szerint fontos lenne, hogy a gyerekek minél többet járkálhassanak, tapasztalhassanak a
természetben, jó levegőn.
Összegzés:
Összegzésképpen elmondható, hogy a hivatalunk által működtetett 2011. évi nyári táboroztatás
eredményes volt. A nevelési-oktatási intézmények vezetői, táboroztató pedagógusai, technikai
dolgozói 2011-ben is mindent megtettek a táboroztatás színvonalas lebonyolítása érdekében. A
kerület tanulói nyári szabadidejüket minden helyszínen kellemes környezetben, tartalmas,
élményszerű, gazdag programokon való részvétellel töltötték el.
Bp. 2011. 09.07.
Borsa József s.k.
irodavezető
melléklet:
1. sz. melléklet: Balatonlellén a táboroztató intézmények által igénybevett üdülési napok
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2. sz. melléklet: A 2010. és 2011. év létszámadatai Weöres Sándor Ált. Iskolában
3. sz. melléklet: A 2010. és 2011. év létszámadatai a Kamaraerdőben és a Molnár F. Ált Iskolában
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