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2018/2019.  

ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

1. AZ INTÉZMÉNY MŰKŐDÉSÉNEK MEGFELELŐSÉGE 

 

Az intézmény működése a 2018/2019. évben is megfelelt a hatályos jogszabályoknak, illetve 

az intézmény alapdokumentumaiban foglaltaknak. 

 

2. AZ INTÉZMÉNY MŰKŐDÉSI FELTÉTELEI 

 

2.1. Személyi feltételek 

 

Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszáma: 32 fő  

Betöltött álláshelyek száma 2019. augusztus 31. napjáig: 30 fő 

Beosztás 2018.09.01-ei 

betöltött 

állapot (fő) 

2019.08.31-ei 

betöltött 

állapot (fő) 

Megjegyzés 

Óvodapedagógusi létszám 

óvodavezetővel 

17 17 2019 januárjában 1 fő, májusban szintén 

1 fő óvodapedagógusnak szűnt meg a 

jogviszonya az intézményben. 1 fő 

fizetetlen szabadságon van nyár eleje óta, 

1 fő kollégánk nyugdíjba vonul, így 

2019. szeptember végén szűnik meg a 

közalkalmazotti jogviszony. A távozók 

helyére 4 fő új óvodapedagógust sikerült 

felvenni tanévkezdésre az óvodai 

csoportokba. 

Dajkák 8 8 Nem történt személyi változás. 

Dajka kisegítő 0 0 Nem sikerült egész évben betölteni az 

üres álláshelyet. 

Konyhások 3 2 2019 májusában 1 fő konyhásnak 

megszűnt a jogviszonya az 

intézményben. 

Óvodatitkár 1 1 Nem történt személyi változás. 

Pedagógiai asszisztens 2 2 Nem történt személyi változás. 

Karbantartó 

(Ferencvárosi 

Intézmény Üzemeltetési 

Központ [továbbiakban: 

FIÜK] alkalmazottja) 

1 1 Nyár elejétől a karbantartónk tartós 

betegállomány miatt nem dolgozott. 

Összesen: 31+1 30+1  
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2.2. Alkalmazotti közösség munkájának éves értékelése 

Ez a nevelési év bővelkedett kihívásokban: 2018 szeptemberében új gyakornok kollégák 

érkezése, szakmai munkájuk segítése egész évben, új dadus néni fogadása a Ficánka 

csoportban, óvodai csoportszokások megismertetése, új vezető-helyettes kolléga 

megválasztása, munkájának segítése a telephelyen. A nevelési év közben adódó 

óvodapedagógus hiány megoldására csoportösszevonások, eseti helyettesítések elrendelése, 

konyhás üzemi baleset után a helyettesítés hosszú távú megszervezése, a Budapest Főváros 

Kormányhivatala VI. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának ellenőrzése stb. 

2019 januárjától többször kellett módosítani a dolgozói munkarendeket és az adódó 

nehézségeket csak több kollégánk erőfeletti plusz munkájával sikerült elhárítani. ( Pl: konyhai 

dolgozó helyettesítése több hónapon keresztül a főépületben, a pedagógiai asszisztensek 

csoportokban naponként változó munkarendje, csoportos dadus nénik önkéntes konyhai és 

földszinten történő segítése a székhelyen, óvodatitkárunk csoportban történő helyettesítése 

mindkét épületben.) 

Óvodapedagógusok éves munkájának értékelése 

Dicséret mind a négy gyakornoknak a csoportban végzett lelkiismeretes munkáért. Cs.Zs.-nak 

és T.G.-nak a pályázatok koordinálásában való aktív részvételét, O.G. a kerületi 

rendezvényeken és óvodai kirándulásokon való tevékeny segítségét köszönöm. A.E. Gratulálok 

az évzáró ünnepség önálló megszervezéséért és helyettesítő kollégával történő szuper 

lebonyolításért! 

H.J. és L.K.M. - Kiemelném a csoportotokban végzett többletfeladatok folyamatos vállalását, 

évzáró műsor egyedüli megszervezését.  

D.S-né. -  Dicséret az aktív szervező munkádért, és az óvodai dokumentációk felülvizsgálatában 

való szorgalmas közreműködésért. 

K.Z.J. –Köszönöm az óvodai statisztikai feladatok pontos, figyelmes és eredményes segítését. 

G.M.- Köszönöm a mulasztási naplók precíz ellenőrzését. 

Pedagógiai asszisztensek 

Mindketten nélkülözhetetlenek vagytok intézményünk számára, mindenkinek sokat segítetek. 

Kiválóan dolgoztok, kiemelt dicséretet érdemeltek! Külön köszönet F.E-nek a Delfin és Maci 

csoportban az óvodapedagógusokat kiemelten segítő munkájáért!  

Dadus nénik a székhelyen Jó, összetartó közösség, bajban, gondban egymást és a konyhás 

kollégát is segítő, jó kis csapat. Ebben az évben a földszinti tornaterem és egyéb helyiségek 

takarításában is lehetett számítani munkátokra. Mindenki maximálisan helyt állt csoportjában!  

Dadus nénik és konyhás kolléga a kis épületben Sikerült egymást megismerni, a közös 

munkát kialakítani. A dajka és óvodapedagógus hiányzások idején köszönet a kitartásotokért! 

Konyhások a székhelyen 

A legtöbbet helyettesítő címet M. I. konyhás érdemli!  Példaértékű szorgalmas és fáradhatatlan 

a munkavégzése! 
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Óvodatitkár 

Számára nincs megoldhatatlan feladat: segíti az óvodánk működését, ügyintézi a pályázati 

dokumentációkat, bonyolítja a szakmai a beszerzéseket, segíti az óvodai programok 

megszervezését, a csoportban helyettesít és még nagyon sok egyéb feladatot végez. 

Visszagondolva a nevelési évben történt nehézségekre és eredményekre, szeretném 

megköszönni óvodánk minden dolgozójának az egész éves kitartó, lelkiismeretes, 

szorgalmas munkáját! 

 

2.3. Gyermeklétszám mutató adatai, beiskolázási adatok 

 

 

 
Mutatószám 

2018.10.01. 

SNI 

 

BTM HH HHH Mutatószám 

2019.05.31. 

SNI 

 

BTM HH HHH 

Létszámadatok:   

Maci csoport 26 0 0 0 0 27 0 0 0 0 

Süni csoport 24 1 0 0 1 24 1 0 0 1 

Ficánka 

csoport 
26 

1 0 1 0 
26 

1 0 1 0 

Kisvakond 

csoport 
24 

0 0 0 1 
22 

0 0 0 1 

Mókus csoport 23 0 0 0 0 25 0 0 0 0 

Katica csoport 22 0 0 0 2 24 0 0 0 2 

Delfin csoport 27 0 0 0 0 23 0 0 0 0 

Cica csoport 22 0 0 0 0 21 0 1 0 0 

Összesen: 194 2 0 1 4 192 2 1 1 4 

        

        2.4. Beiskolázás 

 Beiskolázási adatok 2019.05.31. 

1.  A 2018/2019. nevelési évben tanköteles gyermekek száma 70 

2.  ebből tanköteles iskolaérett gyermekek száma (iskolába megy) 49 

3.  tanköteles nem iskolaérett gyermekek száma (iskolaérettségi 

vizsgálat alapján) 
3 

4.  
2019/2020. nevelési évre óvodában maradó tanköteles korú 

gyermek (óvodapedagógusok és fejlesztő pedagógusok véleménye alapján) 
18 

 

 

2.5. Lemorzsolódási mutatók 
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2018/2019. nevelési év Mutatószám (fő) 

Az óvodai nevelés alól felmentettek száma: 2 

A külföldre távozó gyermekek száma: 3 

Másik nevelési intézménybe távozók száma: 12 

Másik nevelési intézményből átiratkozók száma: 1 

 

 

                             

3. A GYERMEKEK HIÁNYZÁSÁNAK ALAKULÁSA 

Ebben a nevelési évben nem volt igazolatlan hiányzás. A hiányzások okai általában betegség, 

családi nyaralás, utazás, szakértői vizsgálaton való részvétel voltak. 

Csoportszám 
Igazolt 

hiányzások 

Igazolatlan 

hiányzások (nap) 

8 csoport minden csoportban dokumentáltak 0 

 

 

4. INTÉZMÉNYI BALESETEK 

Intézménybe benyújtott panaszok száma: 1 

Gyermekbalesetek száma: 0 

Dolgozói munkahelyi balesetek száma: 2 (R.R. I., Dzs.S-né) 

  

 

5. TÁRGYI FELTÉTELEK 

5.1. Beszerzések az intézményi költségvetés szakmai keretéből 

 

IDŐPONT VÁSÁROLT TERMÉK 

MEGNEVEZÉSE 

ÁR (BRUTTÓ 

FT) 

BESZERZÉS 

HELYE 

2018. szeptember LAURA szekrények 312 320 Cica csoport 

 Papíráru, foglalkozási eszközök 

csoportoknak (bruttó 20 E Ft/csop.) 

160 000 

 

minden csoport 

 Irodaszerek, parafatáblák 33 870 titkárság 

2018. október Honlapra tárhelybővítés 10 GB-ra 14 356 ---- 

2018. november Egészség hét (bruttó 10 E Ft/csop.) 80 000 minden csoport 

 Ineo 226 dobegység fénymásolóhoz 69 850 titkárság 

 Postaládák 32 400 6 csoport 

 Takarítóeszközök, műanyag 

eszközök, konyhai eszközök 149 903 

Thaly 38 és 17. 

konyha, csoportok 

 Munkaruházat (emblémás pólók, 

tunikák) 252 340 

alkalmazotti 

közösség 

2018. december 

 
Papíráru, foglalkozási eszközök 

csoportoknak (20 E Ft/csop.) 160 000 

minden csoport 

 Karácsonyi ajándék csoportoknak 

(30 E Ft/csop.) 240 000 

minden csoport 

 Óvodai székek, bútorok 834 810 3 csoport 

 Szőnyeg 37 490 1 csoport 

 Konstruáló játékasztal 180 060 1 csoport 
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 Karácsonyi dekoráció, fonott 

kosarak csoportoknak 187 300 

minden csoport 

 Sóhomokozó tálca, eszköz 27 880 1 csoport 

2019. április Ballagási tarisznyák 32 520  

 Epson L3150 ITS (színes nyomtató) 66 675  

2019. május Papíráru, foglalkozási eszközök 

csoportoknak (30 E Ft/csop.) 240 000 

minden csoport 

 Office Standard 2019, Office 365 

Extra File Storage, OEM Windows 

10 Pro (magyar, 64 bites) 106 045 

óvodai laptopok 

Thaly 38. és 17.sz. 

épület 

 Szelektív hulladékgyűjtő 94 719 Thaly 17. épület 

2019.június-július-

augusztus 

Udvari napernyők, műanyag 

napernyőtalpak, nagyméretű udvari 

tároló doboz, biciklitartó 150 000 

 

 

 
 

5.2. Adományként átvett eszközök 
 

ESZKÖZ ÖSSZEG (Ft) ADOMÁNYOZÓ 

Gyermekjátékok karácsonyra (autók, sakk, csocsó és 

egyéb társasjátékok, zenélős figurák, stb.) karácsonyra 

csoportoknak 

200 000 cég 

1 db kerékpár, 2 db felfújható pancsoló medence, 

horgászbotok halakkal, 4 db mozgásfejlesztő játék, 2db 

alapozó terápiás eszköz (sportlétra) 

 

90 000 Szülő 

2 db udvari napernyő talp 2 db napernyő, 10 db piknik 

takaró csoportoknak, udvari játékok 

80 000 Szülő 

10 db udvari homokozó vödör 

 

20 000 cég 

1 db használt számítógép, 1 db monitor, 1db klaviatúra 50 000 Önkormányzat 

4 db használt, jó állapotban lévő szekrény a fejlesztő 

szobába 

kb.50-60 000 Önkormányzat 

                                                                                                                                                    

Köszönjük az adományként felajánlott tárgyakat! Az óvodások nagyon örültek minden 

óvodai csoportban a szép játékoknak és az udvari eszközöknek. A fejlesztő szoba is 

otthonosabb lett az új szekrényekkel. 

5.3. Bozsik Program 

OTP MOL BOZSIK PROGRAM 

Program kiírója Elnyert támogatás Vásárolt termék 

megnevezése 

A megvalósított 

program 

MLSZ OTP MOL 55 000.-Ft. - 2 x 2 darab 

összecsukható kapu, 5 db 

zöld megkülönböztető 

mez, 5 db sötétkék 

megkülönböztető mez, 1 

szett gumi jelölőkorong, 5 

db egyensúlyozó párna, 1 

db mini futball labda 

OTP MOL BOZSIK 

OVIFOCI PROGRAM 
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6. PÁLYÁZATI PÉNZEK FELHASZNÁLÁSA 

 

2018/2019. NEVELÉSI ÉV FENNTARTÓI PÁLYÁZATAI 

Pályázat kiírója 

Elnyert 

támogatás 

összege 

A pályázati forrás 

felhasználása 
A megvalósított pályázati program 

Bp. Főv. IX. ker. 

Ferencváros 

Önkormányzata 

240 000.-Ft. 

Sport program – 

túrázás a szabadban 

megszervezése 

ESZSB. 55/2018.(IV.25.) határozat 

szerint a forrást felhasználtuk Budakeszi 

Vadasparkba szervezett kirándulásra 

(személyszállítás + belépőjegyek) 

Felhasznált összeg összesen:  

338.100.- Ft. 

A pályázaton elnyert összeget 98.100.-Ft-

tal egészítettük ki. 

Bp. Főv. IX. ker. 

Ferencváros 

Önkormányzata 

116.000.- Ft 
Óvodai sporteszköz 

beszerzés 

ESZSB. 32/2018.(III.07.) határozat 

szerint a forrást felhasználtuk 

sporteszközök beszerzésére. 

Felhasznált összeg összesen:  

120.650.- Ft 

A pályázaton elnyert összeget 4.650.- Ft-

tal egészítettük ki. 

Bp. Főv. IX. ker. 

Ferencváros 

Önkormányzata 

112.000.-Ft. 

Adventi, karácsonyi 

készülődés, minél 

színvonalasabb 

programok 

megvalósítására 

ESZSB. 192/2018.(XI.21.) határozat 

szerint a forrást felhasználtuk bábelőadás 

szervezésére. 

Felhasznált összeg összesen: 

112.000.- Ft. 

A pályázaton elnyert összeget 0 Ft-tal 

egészítettük ki. 

Bp. Főv. IX. ker. 

Ferencváros 

Önkormányzata 

900.000.-Ft. 

Intézményi 

Zöldprogram 

megvalósítása 

VVKB 277/2018.(X.24.) határozat 

szerint a forrást felhasználtuk Intézményi 

zöldprogram megvalósítására. 

(belépőjegyek, személyszállítási költség, 

múzeumpedagógiai foglalkozások, 

társasjáték, növények vásárlása,)  

Felhasznált összeg összesen:  

811 464.-Ft 

(88 536.-Ft visszafizetésre került.) 
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Elnyert pályázati támogatás: 1 368 000.-Ft 

Felhasznált pályázati pénz összesen: 1 279 464.-Ft 

Köszönjük a Fenntartó Önkormányzatunknak a pályázati lehetőségek biztosítását, az 

óvodai programok (ingyenes állatkerti belépők, múzeumpedagógiai foglalkozások, 

bábelőadás, stb.) finanszírozását és a beszerzések támogatását! 

 

 

7. KARBANTARTÁS, FELÚJÍTÁS 

 
Megnevezés Thaly 38. sz. épület Thaly 17. sz. épület 

Aktuális vízvezeték szerelési és 

javítási munkálatok 

Minden csoport 

mosdóhelyisége 

Minden csoport 

mosdóhelyisége 

Aktuális villanyszerelési és kisebb 

asztalos javítási munkálatok 

folyosó, mosdók folyosó, mosdók 

Nyitásérzékelő javítás  Főbejárati ajtó 

Festési, mázolási munkálatok Óvodavezetői iroda, titkárság 

és 3 csoportszoba (Cica, 

Katica, Süni csoport) festése 

1 csoportszoba (Delfin 

csoport) festése, földszinti 

ajtók és udvari kijárati ajtók 

mázolása 

Klímakarbantartás óvodatitkári, vezetői szoba, 

pénztár 

Felnőtt öltöző 

Szertárfal kialakítása redőny 

beépítéssel 

tornaterem mellett  

Tűzvédelmi főkapcsolók és 

tűzriadó csengő kiépítés 

 

földszinti folyosó  

 

NAGYOBB FELÚJÍTÁSOK 

Udvar és focipálya teljes felújítása 

Thaly 17. sz. épületben 

----- Udvar 

Tűzfal lefestése Thaly 38. sz. 

épületben 

Udvar ----- 

Kerti virágládák, virágok 

beszerzése, dísznövények telepítése 

(Thaly 17. és Thaly 38. sz. épület) 

Udvar Bejárat 

 

A 2019. évre betervezett munkálatok közül elmaradt a székhelyen található (Thaly K. u. 

38.) játszóudvar megsüllyedt homokozójának vasbeton lemezzel, zsalukő szegéllyel 

történő teljes felújítása. A következő nevelési évben szeretnénk kérni a felújítás ismételt 

betervezését, tekintettel arra, hogy több hónapja nem tudják a gyermekek használni a 

homokozót. 



 
 

8 

 

Erre a nevelési évre tervezett - Thaly 38. sz. épületében lévő - étellift felújításának 

közbeszerzési eljárása áthúzódott 2019. őszére, így a kivitelezési munkálatok várhatóan 

2019. év végéig valósulnak meg. 

 
A 2018/2019. évi karbantartási és egyéb javítási munkálatok szakszerű kivitelezésének 

ügyintézését, az adódó műszaki problémák gyors megoldásáért köszönetemet fejezem ki a 

FIÜK intézményünkhöz beosztott műszaki vezetőjének, Szép Szilárnak. Mindig számíthatunk 

jelenlétére, gyors, hatékony intézkedésére!  

 

 

8. A MUNKATERV ÉVES SZAKMAI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSA 

➢ A pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszerhez 

kapcsolódó feladatok 

Minősítéssel érintettek köre 

Ellenőrzés jellege Ellenőrzött Időpont Intézményi delegált 

Minősítő vizsga H.I. gyakornok 2018.09.18. intézményvezető 

Minősítő vizsga A-K.E. gyakornok 2019.03.22. intézményvezető 

Minősítő vizsga O.G.M. gyakornok 2019/2020. nevelési év intézményvezető-helyettes 

 

➢ Tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrzés jellege Ellenőrzött Időpont 

Vezetői ellenőrzés Intézményvezető 2018.10.18. 

Intézményi ellenőrzés Intézmény 2018.12.18. 

 

A tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításait az óvoda honlapján (www.csicsergoovoda.hu) 

közzétettük. A tanfelügyeleti ellenőrzés lezárását követően készült öt évre szóló 

Intézkedési Tervet az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 

➢ Az óvodába járási kötelezettség teljesítése és dokumentálása, a jogszabályban 

előírtak teljesülése 

A nevelési évben a csoportokban folyamatosan nyomon követtük a gyermekek 

hiányzását, az igazolt és igazolatlan hiányzások adminisztrálását, az igazolások 

lefűzését, a felvételi és mulasztási napló pontos vezetését. 

 

 

➢ A Helyi Pedagógiai Program felülvizsgálata és módosítása a jogszabályi változás 

figyelembe vételével 

A dokumentum felülvizsgálatát az év közben bekövetkező óvodapedagógus hiány miatt  

nem sikerült befejezni. Az új nevelési év elején szükséges a módosítás elvégzése. 

 

➢ Nevelési év kiemelt kerületi feladata: egészségfejlesztés és külső világ tevékeny 

megismerése 

Fenntartói finanszírozással 8 db BOSU labdát sikerült beszerezni. Két csoportunk 

(Ficánka és Süni csoport) részt vett a Bosu-Kids gyermek képesség fejlesztő program 

megvalósításában és az azt megelőző, illetve a program befejeztével elvégzett 

felméréseken. Az adatok feldolgozását elemezték a Bosu-Hungary Kft. szakemberei és 

http://www.csicsergoovoda.hu/
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a kerület által kijelölt fejlesztő pedagógusok. Intézményünkből 2 fő kolléga vett részt a 

programhoz kapcsolódó továbbképzésen.  A nevelőtestület részére is szerveztünk belső 

továbbképzést a BOSU labda használatáról két alkalommal. 

 
➢ A partneri elégedettség, elsősorban a szülői elégedettség további növelése 

Az utóbbi két év nagycsoportos szülői elégedettségi kérdőíveit összehasonlítva 

megállapítható, hogy a fejlesztendő és a kiemelkedő területekben sikerült eredményeket 

(magasabb százalékot) elérni. Néhány terület százalékos kiértékelése az alábbi: 

 

2018. év  
Fejlesztendő területek: (50-80%-ot el nem érő területek) 

▪ 50% Kiemelkedő képességű (tehetséges) gyermekek támogatása 

▪ 67% Speciális nevelést igénylő gyermekek és átlagos fejlődésű gyermekek együtt nevelése 

▪ 69% Szülők bevonása az óvoda közösségi életébe 

▪ 72% Vegyes életkorú csoportokban történő nevelés 

▪ 72% Óvoda vezetőjének munkája 

▪ 75% A gyermek fejlődéséről kapott írásbeli tájékoztatás 

▪ 78% Az intézmény hagyományápoló munkája 

▪ 78% A gyermek fejlődéséről kapott szóbeli tájékoztatás (fogadó óra) 

 

Kiemelkedő területek: (90-100%-ot elérő területek) 

▪ 90% Az óvodában szervezett programok 

▪ 93% A nevelőmunkát segítő dolgozók munkája (óvodatitkár, pedagógiai asszisztensek, dajka 

nénik, konyhai dolgozók)  

 

2019. év 
Fejlesztendő területek: (50-80%-ot elérő területek) 

 

▪ 58% Kiemelkedő képességű (tehetséges) gyermekek támogatása (8%-kal magasabb) 

▪ 71% Speciális nevelést igénylő gyermekek és átlagos fejlődésű gyermekek együtt nevelése 

(4%-kal magasabb) 

▪ 75% Óvodánkban a vegyes életkorú csoportokban történő nevelés megfelelősége (3%-kal 

magasabb) 

▪ 75 % A gyermek fejlődéséről kapott írásbeli tájékoztatás 

▪ 80%  Szülők bevonása az óvoda közösségi életébe (11%-kal magasabb) 

 

Az alábbi pontok átkerültek a megfelelően működő területre: 

 

▪ 89% Óvoda vezetőjének munkája (17%-kal magasabb) 

▪ 87% Az intézmény hagyományápoló munkája (9%-kal magasabb) 

 

Kiemelkedő területek: (90-100%-ot elérő területek) 

▪ 90% A gyermek fejlődéséről kapott szóbeli tájékoztatás (fogadó óra) (12%-kal magasabb) 

▪ 93% Az óvodában szervezett programok (3%-kal magasabb) 

▪ 96% A nevelőmunkát segítő dolgozók munkája (óvodatitkár, pedagógiai asszisztensek, dajka 

nénik, konyhai dolgozók) (3%-kal magasabb) 

 
Az eredmények tapasztalatai alapján fejlesztési javaslat: tehetségcsírák felismerése, a kiemelt képességű 

(tehetséges) gyermekek egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés keretében történő továbbfejlesztése, a 

vegyes életkorú csoportokban kiemelten figyelve az integráció, együttnevelés, egyéni képességfejlesztés 

területére. 
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9. A MUNKATERV ÉVES SZAKMAI PROGRAMJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

Ssz. 
Jeles napok, hagyományok, kulturális 

programok 

Tervezett Időpontok 

2018. évben 
Megvalósítás 

1.  

Ferenc napi Óvodás Játékok a 

Nyúldombon (Delfin és Mókus csoport) 
szeptember 27. ✓  

2.  

Őszi buszkirándulás Ócsára 50 fő 

(Ficánka, Süni csoport) 
október 31-ig. ✓  

3.  
Őszi állatkerti kirándulás (7 csoport) október 09. ✓  

4.  
KRESZ projekt hét az intézményben október 08-15. ✓  

5. 
Fényképezés az intézményben + NÉBICH 

program 

Székhely: október 16-17-

19.Telephely: október 

18. 

✓  

6. 
BALU kupa- óvodák közötti verseny 

(Delfin, Maci csoport) 
október 16. ✓  

7. 

Nyílt őszi Egészséghét a csoportokban 

szülőkkel; délutáni szülő-gyermek foci 

program 

november 05-09. ✓  

8. 

Adventi készülődés: adventi 

koszorúkészítés, Karácsonyi ünnepség az 

óvodai csoportokban. 

december 02-től, 

ünnepség dec.18. 
✓  

9. Mikulás ünnepség december 06. ✓  

10. 
Molnár Ferenc Ált. Iskola ünnepi műsora 

óvodásoknak 
december 14. ✓  

 

Ssz. 
Jeles napok, hagyományok, kulturális 

programok 

Időpontok 

2019. évben 

Megvalósítás 

1. Kerekerdei Mesemondó Találkozó január 23-24. ✓  

2. Farsang február 18-22. ✓  

3. Nevelés nélküli munkanap március 01. ✓  

4. Nőnap ünneplése március 08. ✓  

5. Nemzeti ünnep - március 15-e ünneplése március 11-14. ✓  

6. 
„Színes tavasz” előadás (Süni+ Ficánka+ 

Kis Thaly nagyok) 
március 13. 

✓  
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7. Egészséghét a szülőkkel és Szülős foci március 18-22. ✓  

8. Víz világnapjának ünneplése március 22. ✓  

9. 

Egészséges táplálkozás, életmód 

(interaktív előadás, Thaly K. u. 38.                 

6 csoportban) 

március 26. 

✓  

10. 
„Baleseti helyzetek kezelése” (játékos 

gyakorlat, Thaly K. u 17.) 
március 18. 

✓  

11. 
Budakeszi Vadaspark látogatása 

(Cica+Süni+Ficánka+Mókus) 
március 27. 

✓  

12. 
Budakeszi Vadaspark látogatása 

(Kisvakond+Katica+Delfin+Maci) 
március 28. 

✓  

13. KRESZ projekt hét az intézményben április 01-12. ✓  

14. Óvodai nyílt napok április 01., 08., 15. ✓  

15. 
„Madarak városa Ferencváros” program 

megvalósítása 
április 01-20. 

✓  

16. Óvodás sporttalálkozó és táncház április 04. ✓  

17. Húsvétra készülődés április 08-17. ✓  

18. Húsvéti locsolás minden csoportban április 24. ✓  

19. 
Kirándulás Piliscsévre 

(Ficánka+Süni+Cica+Mókus) 
április 16. 

✓  

20. 
Kirándulás a Hungaroringre 

(nagycsoportosok) 
április 25. 

✓  

21. Füvészkert látogatás (Delfin+Maci) április 30. ✓  

22. Füvészkert látogatás (Katica+Kisvakond) május 02. ✓  

23. 
Anyák-napja ünneplése a csoportokban 

egyéni köszöntéssel 
május 03. és 06. 

✓  

25. KRESZ projekt hét az intézményben május 07-17. ✓  

26. Madarak és fák napja május 10. ✓  

27. 
Közlekedés Kultúra Napja (MÜPA) Süni 

+ Ficánka 
május 10. 

✓  

28. Évzáró-ballagás - búcsú az óvodától május 13-30 között ✓  
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10. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSA 

2018.09.01-től 2019. augusztus 31-ig. 

Téma Helyszín és időpont Felelős 

A 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

Munkatervének megbeszélése. 

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 

2018. szeptember 28. 
óvodavezető 

Felnőtt karácsonyi ünnepség az óvoda 

dolgozóinak az intézményben. 

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda  

2019. december 15. 

óvodavezető, 

óvodavezető-helyettes, 

óvodatitkár 

Csapatépítő program az alkalmazotti 

közösség számára 

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda és 

GRUND (Bp.1082 Nagy Templom 

utca 30.) 

2019. március. 01. 

óvodavezető, 

óvodatitkár 

  Szervezetfejlesztő szakmai nap, 

csapatépítő programmal. Tanévzáró 

ünnepség, szabadon választott sport 

programok. 

Egész napos kirándulás 

Visegrádra csapatépítő 

programmal.  

2019. június 07. 

óvodavezető, 

óvodatitkár 

Nevelési évzáró értekezlet: a 

2019/2020. nevelési év előkészítése, 

szeptemberi átadó ünnepségek 

szervezésének megbeszélése, 

Munkavédelmi képviselő választás 

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 

2019. augusztus 30. 
óvodavezető 

 

 

11. ÓVODAVEZETŐI ELLENŐRZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSA 

11.1. Szakmai munka ellenőrzése 

A 2018/2019. év ellenőrzési terve alapján az alábbi csoportokban történt óvodavezetői 

ellenőrzés: 

ssz. Csoport neve: Időpont: Az óvodapedagógus 

neve: 

Ellenőrzést végezte: 

1. Katica csoport 2019.03.22 A.-K. E. óvodavezető 

29. 

OTP BOZSIK Fesztivál 

nagycsoportosoknak a Thaly 38. sz. épület 

játszóudvarán 

május 24. 

✓  

30. Intézményi szintű Gyermeknap május 30. ✓  

31. 
Nemzeti összetartozás napjának 

megünneplése 
június 04. 

✓  
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2. Maci csoport 2019.04.04. O. G.M. óvodavezető, mentor 

3. Cica csoport 2019.05.03. Cs. Zs. óvodavezető, mentor  

4. Kisvakond csoport 2019.05.03. T. G. óvodavezető, mentor  

  

A Delfin csoportba tervezett ellenőrzés személyi változások miatt nem valósult meg. 

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján fejlesztendő területek, fejlesztési javaslat: a gyakornokok 

szakmai munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, portfólió írás segítése; mentorok és 

gyakornokok munkakapcsolatának ellenőrzése. 

 

12. A HOSPITÁLÁSI REND MEGVALÓSÍTÁSA 

 

A hospitálás tapasztalatai alapján fejlesztendő területek, fejlesztési javaslatok: a hospitálások 

folyamatos ellenőrzése, a hospitálásról készült dokumentáció bekérése, a hospitálás utáni 

szakmai megbeszéléshez szempontsor készítése. 

 

 

 

 

 

HOSPITÁLÁS OKTÓBER - ÁPRILIS HÓNAP KÖZÖTT 

Óvodapeda

gógus neve 

 Megvalósult hospitálás 

O.G. 1 alkalommal a 

Ficánka csoportban. 

1 alkalommal a saját 

csoportjában 

----------------- 

 

Egyéb óvodai 

elfoglaltság miatt nem 

valósult meg 2 

hospitálási alkalom. 

Cs.Zs. 1 alkalommal a 

Mókus csoportban 

1 alkalommal a    

Kisvakond csoportban  

           

1 alkalommal a Mókus 

csoportban 

1 alkalommal a Süni 

csoportban 

T. G. 1 alkalommal a 

Mókus csoportban 

1 alkalommal a Süni 

csoportban 

1 alkalommal a saját 

csoportban 

1 alkalommal az utazó 

SNI gyógypedagógus 

egyéni fejlesztési óráján 

J.M. ---------------- ---------------- -------------------- Egyéb óvodai 

elfoglaltság és betegség 

miatt nem valósult meg 

a 4 tervezett hospitálás. 

BELSŐ TUDÁSMEGOSZTÁS ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK J. M. és H. J. Bemutató BOSU óra a 

nevelőtestületnek 2 alkalommal 
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13. MEGVALÓSULT INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 

 
Téma Helyszín és Időpont Megvalósult 

Intézményi Szülői Munkaközösségi 

értekezlet 

Aktuális intézményt érintő kérdések 

megbeszélése. 

2018. november 27. ✓  

Iskolás lesz gyermekem 

Tájékoztató szülői értekezlet 

tanköteles korú gyermekeknek 

2018. november 28. ✓  

Óvodás lesz gyermekem 

Tájékoztató szülői értekezlet a 2018. 

szeptember 01-től óvodai felvételt 

nyert gyermekek szülei számára. 

2019. augusztus 26. ✓  

 

14. EGYÉB – NEM TERVEZETT - FELADATOK MEGVALÓSULÁSA 

 

14.1.  Közösségi szolgálatra jelentkező diákok fogadása 

A 2018/2019. nevelési évben intézményünkbe 8 fő tanuló érkezett közösségi szolgálatra 

különböző óraszámokba. 

14.2.  Főiskolás hallgatók szakmai gyakorlati képzésének segítése 

Kettő óvodai csoportunkba (Ficánka és Süni csoport) fogadtunk főiskolás óvodapedagógus 

hallgatókat. 

 

14.3.  Thaly 17. számú telephely körüli bontási munkálatok 

 

2018. decemberétől a Balázs Béla u 13. sz. lakóház bontási munkálatainak megkezdése miatt 

lezárásra került a Thaly 17. számú épület óvodai bejáratához vezető útvonal valamint a bejárati 

kapu. A felmerülő közlekedési probléma megoldása érdekében kialakításra került ideiglenes 

bejárati útvonal a Thaly 17. számú épülethez a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola 

és EGYMI játszóudvarán keresztül A gyors és profi kivitelezési munka megszervezését 

köszönjük a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetőjének. 

 

14.4.  A Budapest Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Hivatala Népegészségügyi 

Osztályának vizsgálata a Thaly K. utca 38. szám alatti épületben 

Az ellenőrzés rendben lezajlott. Szükséges intézkedésként megállapították, hogy a szabadon 

lévő tárolt fogmosó poharak polcait a soron következő felújításkor - a szellőzést biztosítva - be 

kell borítani. Javaslat volt, hogy minden csoportban fogmosáskor a gyermekek saját fogkrémet 

használjanak. 
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15. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 

15.1. Dajkák, pedagógiai asszisztensek továbbképzése 

2 fő dajka képviselte intézményünket „Az óvodapedagógus jobb keze a dajka” című országos 

szakmai összejövetelen, 7 fő dajka HACCP tanfolyami továbbképzésen vett részt. 

15.2. Munkavédelmi képviselő újraválasztása 

Személyi változások miatt szükségessé vált új munkavédelmi képviselő megválasztása. Az új 

munkavédelmi képviselő B. Zs lett. 

 

16. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

A 2018/2019. nevelési évben kettő munkaközösség (Egész évben a „Csicsergők mindennapjai 

Szakmai Munkaközösség” és 2019. januárjától „Gyermekvédelmi Szakmai munkaközösség”) 

segítette az óvodapedagógusok munkáját. A munkaközösség vezetői napi folyamatos 

munkakapcsolatban voltak, egész évben segítették egymás és a Belső Ellenőrzési Csoport 

tevékenységét. A munkaközösség-vezetők éves beszámolóját az 2. és 3. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

17. BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT TEVÉKENYSÉGE 

  

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre való felkészülés 

✓ Az Intézményvezetői önértékelés és az intézményi önértékelés folyamatának 

megszervezése megvalósult. A tanfelügyeleti ellenőrzés problémamentesen lezajlott. 

 

Bemeneti és kimeneti mérések, eredmények  

✓ 2018. szeptemberben kiscsoportos bemeneti mérésre sor került. 

✓ 2019. április hónapban a nagycsoportos szülői elégedettségmérés megtörtént. 

 

A Belső Ellenőrzési Csoport munkájának éves értékelését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

Partneri elégedettségmérés 

Fejlesztendő területek: Továbbra is feladat a rendszeres partneri elégedettség mérés és az 

eredmények beépítése a napi gyakorlatba. Minden évben az intézmény erősségeinek és 

gyengeségeinek rendszeres meghatározása. 

 

18. SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG 

Intézményünkben óvodai csoport szintű Szülői Munkaközösség működik. A kapcsolattartás 

formája, rendje az intézményi dokumentumokban foglaltaknak megfelelően valósul meg. 

(megbeszélések, óvodai elektronikus levelezőlista, faliújságok, óvodai dokumentumok 

véleményezése, 
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 stb.) A Szülői Munkaközösség Elnökének köszönöm egész éves munkáját, a hatékony 

információ áramlás segítését és építő észrevételeit, javaslatait. 

19. INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS 

Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak megfelel. Egész évben a 

költségvetési előirányzatokat, a tervezett gazdálkodási feladatokat folyamatosan nyomon 

követtük a FIÜK gazdasági vezetőjének segítségével. A HPP megvalósításához szükséges 

tárgyi eszközök beszerzésénél figyelembe vettük a takarékosság, célszerűség, praktikusság 

elvét. 

 

20. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE 

 

A család és óvoda kapcsolata 

A család és óvoda együttműködésének, kapcsolattartásának szokásai jól működnek 

óvodánkban. A kapcsolattartás gyakori formái: szülői értekezletek, fogadó órák, szülőkkel 

rendezett közös programok, egyéni tájékoztatás a gyermek fejlettségéről, elektronikus levelezés 

stb. Az intézményünkbe kijáró pszichológus egyszeri alkalommal konzultációs lehetőséget 

biztosított „Az indulatok és kezelésük ” témában meghirdetett szülői fórumon. (A pszichológus 

éves beszámolóját az 5. számú melléklet tartalmazza.) 

Kapcsolattartás a Fenntartóval 

Fenntartónk a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. Az intézmény 
irányító szerve a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-

testülete. Ebben a nevelési évben az építkezések, felújítások kapcsán sok egyeztetés történt 

Zombory Miklós Alpolgármester Úr, illetve a Hivatal illetékes irodáinak munkatársaival. 

Folyamatos kapcsolatban vagyunk a Humánszolgáltatási Iroda Intézményfelügyeleti Csoport 

munkatársaival, egyeztettünk a szükséges adatszolgáltatási és tanügy-igazgatási feladatokról. 

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 

Óvodánk gazdálkodási és működtetési feladatait a Munkamegosztási Megállapodás keretében 

rögzítettek szerint a FIÜK látja el. Ebben a nevelési évben a FIÜK és az óvodánk között 2015. 

évben megkötött Munkamegosztási Megállapodás felülvizsgálatára került sor, és az új 

dokumentum 2019. május 02. napjától hatályos. A FIÜK gazdasági vezetőjével, valamint a 

könyvelési, munkaügyi, informatikai ügyintézőkkel közvetlen, jó az együttműködésünk. Az új 

rendszergazda szakszerű, gyors, precíz segítő munkáját ezúton is köszönjük!  

Bölcsőde 

A Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde vezetőjével napi kapcsolatban vagyunk. Az óvodai beiratkozás 

kapcsán többször egyeztettünk az óvodába érkező bölcsődés gyerekekről, az óvodai beszoktatás 

folyamatáról. A bölcsődéből óvodába történő zökkenőmentes átmenet segítése érdekében 

tervezzük jövőre is az óvodások és bölcsődések számára közös programok szervezését. (óvodai 

gyermeknapra meghívás, bölcsőde látogatás stb. 
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Iskolák 

Intézményünk a Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. 

Iskolával, a Ferencvárosi Sport Ált. Isk. és Gimnáziummal, valamint a Patrónával tart 

szorosabb kapcsolatot. Óvodásaink többségét ezekbe az iskolákba íratják be a szülők. A 

kapcsolattartás színterei: nyílt napok, óvodásoknak és óvodapedagógusoknak szervezett 

rendezvények, közös ünnepségek, iskolalátogatás. 

Kijáró SNI logopédus, SNI gyógypedagógusok, utazó logopédus, 

Az intézményünkbe járó sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátását a Ferencvárosi 

Komplex Óvoda Ált. Isk. és EGYMI utazó gyógypedagógusai biztosítják Az ellátás heti 

rendszerességgel, egyéni vagy mikró csoportos formában történik a sérülés specifikumától, az 

ellátás komplexitásától függően. A gyermekek közvetlen fejlesztése mellett napi konzultáció, 

tájékoztatás, tanácsadás is jellemzi a közös munkát. 

Óvodánk számára az utazó logopédiai és a gyógypedagógiai ellátást biztosító intézmény a 

FPSZ IX. Kerületi Tagintézménye. Ebben a nevelési évben logopédiai foglalkozásra 24 fő 

gyermek járt, az előző évi középsős szűrés eredményeként 17 fő gyermek kapott 

gyógypedagógiai fejlesztést, A logopédus éves beszámolóját a 6. sz. melléklet, a 

gyógypedagógus éves munkájáról szóló összefoglalót a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

FESZGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység - Budapest Főváros 

Kormányhivatala IX. Kerületi Gyámhivatala 

A FESZYGYI óvodai-iskolai szociális segítő csoportjával közvetlen a munkakapcsolatunk. Az 

óvodánkba kijáró szociális segítő az intézményünk óvodapedagógusaival és a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer tagjaival szoros együttműködésben hatékonyan segíti a felmerülő szociális 

problémák megoldását. Folyamatos konzultáció, nevelőtestületi tájékoztató, esetmegbeszélés 

jellemzi a közös munkát. 

A Kormányhivatal megkeresésére szükség szerint pedagógiai vélemény készítünk és 

jogszabályban előírt igazolatlan hiányzások esetében jelzést teszünk. 

Kelt, Budapest, 2019. október 01. 

 

      PH. 

……………………………………  

                óvodavezető  

 

                                 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Intézkedési Terv 

2. sz. melléklet: A „Csicsergők mindennapjai” szakmai munkaközösség éves értékelése 

3. sz. melléklet: Gyermekvédelmi munkaközösség éves beszámolója 

4. sz. melléklet: BECS éves munkájának értékelése 

5. sz. melléklet: Utazó pszichológus beszámolója 

6. sz. melléklet: Utazó logopédusok éves beszámolója  

7. sz. melléklet: Utazó gyógypedagógus éves munkájának összefoglalója 
 

 


