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BEVEZETŐ 

 

Az idei nevelési év vezetői megbízatásom első éve volt. 1990. óta dolgozom az óvodában.  
Az óvodát ért méltatlan - valótlan támadás sajnos még mindig érzékelhető volt. 3 leendő 

kiscsoportos szülő jelezte, hogy ugyan beiratkoztak, de a HVG cikket elolvasva úgy döntöttek, 

mégsem hozzák intézményünkbe gyermeküket. Ugyanezt tapasztaltuk meg álláskereső 

óvodapedagógusoknál.  

Az elmúlt évben rengeteget dolgoztunk a nevelőtestülettel azon, hogy pozitív hírnevünket 

visszaszerezzük. 

A jelenleg hozzánk járó családok legnagyobb része elégedett az óvodában folyó nevelőmunkával, 

pozitív változásokkal.  

A testület számára továbbra is fontos, hogy megítélésünk személyes tapasztalatok alapján, és ne a 

játszótéri pletykák szerint történjen. 

 

I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK MEGFELELTETÉSE  
 

• Egyszemélyi felelősként a jogszerű működési feltételek biztosítása kiemelt 

feladatom volt. Ehhez nyújtott segítséget 

✓ szakmai területen az óvodai munkaközösség, és 

✓ a működés jogszerűségéhez a vezetői munkaközösség, és a fenntartó. 

• Az óvoda törvényes működtetése megfelelt az intézményt szabályzó 

dokumentumokban foglaltaknak. 

• A helyi nevelés alapelveinek, értékeinek, célkitűzéseinek megvalósítása: 

✓ A személyiség megismerése és képességek kibontakoztatásának elősegítése: 

- a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése,  

- a gyermek egyéni fejlődési ütemének, érésének megfelelő fejlesztés, 

- a hátrányok csökkentése 

- adottságaik, képességeik, készségeik fejlesztése életszerű körülmények 

között, változatos tevékenységek során, 

- a különbözőségek elfogadása, elfogadtatása, tisztelete. 

✓ Az individuum és a közösség egymásra hatásának erősítése: 

- az értékrendszer közvetítése - kibontakoztatása,  

- az együttműködő magatartási formák és viselkedési módok szokássá 

alakítása- az alkotó életvezetés megalapozása. 
 

 

II. HELYZETKÉP 

 

1.  A gyermek létszám alakulása – óvodáztatási mutatók 

 

• A gyermek létszám alakulása a nevelési év végén:  

 
 

Csoport 
Tényleges 

létszám 

SNI 

2 fő 

SNI 

3 fő 

BTM Egyéni 

fejlesztés 

Számított 

létszám 

Piros csoport – Nagy-kis 17 1  1  18 

Zöld csoport – Kiscsoport 21     21 

Kék csoport – Nagy csoport 21     21 

Sárga csoport – Középsőcsoport 21   1  22 

Összesen: 80 1  2  82 
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• Gyermek fluktuáció 

 

  Fő 

Távozó gyermek 2 

Érkező gyermek  3 fő 

 
• Tanköteles gyermekek számának alakulása – beiskolázási adatok: 

 

  
 

Piros 
 

Kék 
 

Összesen 

Tanköteles, ebből 13 19 31 

    Iskolaérettségi vizsgálatra irányítva: 5 4 9 

    Szakértői vizsgálatra irányítva: 1 0 1 

Óvodában marad, ebből 0 7 7 

    Óvoda javaslatára 0 4 4 

    IX. ker. Szakszolgálat javaslatára 0 3 3 

    Szakértői Bizottság javaslatára 0 0 0 

A 2019./2020. évben iskolai 

tanulmányait megkezdi 

13 12 25 

 

 

• Óvodakötelesek jelentkezése és felvétele: 

 
Jelentkezett 

2019. május 6. – 

augusztus 31. 

között 

 

Felvett gyerekek száma 

 

Elutasított 

körzetes kerületi kerületen 

kívüli 

Jegyzői 

utasításra 

Szülő 

kérésére 

másik 

óvodába 

Otthon 

marad 

 

41 fő, ebből: 24 7 1 1 7 1  

 

 

 

• A gyermekek igazolt és igazolatlan hiányzásának alakulása: 

Egy gyermeknek volt igazolatlan hiányzása egy nap óvodába járással. A szülő jegyzői 

felmentést kért és kapott, a hiányzást többszöri kérésünkre sem igazolta. 
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2.  A humán erőforrás elemzése - személyi feltételek 

 

Az alkalmazotti létszám 2019. augusztus 31-én:  

 
        

 

 

Engedélyezett 

álláshelyek 

 

Betöltött 

álláshelyek 

Megbízás 

határozott 

időre 

 

Üres 

álláshely 

Óvodavezető 1 fő 1 fő   

Óvodavezető-helyettes 1 fő 1 fő   

Óvodapedagógus  7 fő 6 fő  1 fő 

Pedagógiai asszisztens  1 fő 1 fő 1 fő  

Dajka 4 fő 4 fő   

Konyhai dolgozó-dajka 2 fő 2 fő   

Összesen  16 fő fő 1 fő 1 fő 

 

 

Fluktuáció alakulása 2018./2019-ban: 

 

Dajkák:  

Név Munkaviszony időtartama Megszűnés oka / változás 

G. M. 2018. 08. 01. – 2019. 05. 27. pálya elhagyó 

O. T. K. 2016. 06. 27. – 2019. 05. 22. Magán bölcsőde-óvodába ment 

 

• Az idei évben is óvodapedagógus hiánnyal dolgoztunk a Piros csoportban. A 

működőképesség biztosítása érdekében az üres óvodapedagógusi álláshelyre 

megbízással pedagógiai asszisztenst vettünk fel. 

• Az óvodapedagógus hiány egyre nagyobb méreteket ölt nemcsak kerületi, hanem 
országos szinten is. Alig-alig van jelentkező, sok a pályaelhagyó friss diplomás az 

életpálya modell beevezetése ellenére, vagy éppen miatta. A csoportonkénti 20-25 

fő gyakran igen nehezen kezelhető gyermek nevelése, fejlesztése, a szülőkkel való 

eredményes és sikeres együttműködés kialakításának nehézségei mellett a 

megnövekedett adminisztráció komoly nehézséget jelent.  

• Önkormányzatunk felelősségteljes, előre mutató, intézménybarát gondolkodását 

jelzi, hogy a helyzet enyhítésére havi nettó 30.000 Ft összegű támogatásban 

részesíti az óvodapedagógusokat. 
 

  
Nevelőmunkát segítő munkatársak, konyhás dajkák 
 

Pedagógiai asszisztens 

A pedagógiai asszisztensek jelenléte komoly segítséget jelent. Ebben az évben a 

kinevezett pedagógiai asszisztens mellett megbízással is foglalkoztattunk 

pedagógiai asszisztenst óvodapedagógus hiánya miatt.  Ő januárban sikeresen 

államvizsgázott a főiskolán, de sajnos nyelvvizsga hiányában diplomáját nem kapta 

meg. Egészségügyi okokból nem tudta vállalni, hogy augusztustól 

óvodapedagógusként dolgozzon nálunk tovább. 
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Dadus nénik, konyhás dadus nénik 
 

A csoportos dadus nénik között a szorgalmi időszakban volt változás. G. M. 

konyhai dolgozó 2019. május végén közös megegyezéssel ment el. 

O. T. K. szintén májusban ment el közös megegyezéssel. Mindkét dadus néni 

helyére már másnap új dolgozó érkezett, így nem volt munkaerő hiányunk. 

Elfogadják közösen kialakított értékrendünket, jól képviselik azokat, a szerint 

dolgoznak. Ismerik, és többnyire látják is szerepüket a nevelőmunka folyamatában. 

Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek.  
 

 

 

 

3.    Továbbképzések, kompetenciák bővítése:  

 

 

 
 

Téma 

 

Résztvevők 

 

Helye 

 

Ideje 

1. Sakk Játszótér Komplex 

képességfejlesztő program 

Teremi Tímea 1085. Budapest Üllői út 

24. 

2019. január 19. 

2. ABPE II. Kovácsné Luczás Ágnes NAV  

 X. Harmat u. 202. 

2018. november 

3. „Fogadd el, fogadj el!” 

Érzékenyítő program 

Artzt Emese 

Szilágyiné Ambros Ildikó 

Teremi Tímea 

Kézen fogva Alapítvány 

1093 Bp. Lónyay u. 19. 

2018. november – 

2019. január 

 

 

A fejlesztés iránya: 

- Stabil nevelőtestület kialakítása – óvodapedagógus keresése. 

- Az óvodában kialakított szokások, szabályok, hagyományok átörökítése az új 

kollégák felé. Újítani csak közös elhatározással és akkor lehet, ha mindenki ismeri 

és kipróbálta az eddigieket. 

- Módszertani képzések támogatása. 

- Az egyenletesebb munkamegosztásra törekvés. 

 

 

III.     A NEVELŐMUNKA ÉRTÉKELÉSE      

             

  1.  A nevelési év feladatainak megvalósítása 
  

• A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, és 

kiegyensúlyozott légkört biztosítottunk. 

• Törvényes, színvonalas és eredményes intézményműködés feltételeit megteremtettük. 

• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése nagy kihívás volt. Az 

óvodapedagógusok mindent megtettek az eredményes nevelés érdekében. A legtöbb 

SNI, és egyéni fejlesztést igénylő gyermek idén a Piros csoportban volt.  
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2. Kiemelt kerületi feladatok 

 
 

Feladat Megvalósítás 

Környező világ megismerése, 

környezetvédelem 

Továbbra is kiemelt helye van napi életünkben. 

Különleges figyelmet igénylő 

gyermekek nevelése, fejlesztése 

A hozzánk járó szakemberekkel való folyamatos 

konzultáció eredményeként nevelőmunkánk 

többnyire sikeres a különleges figyelmet igénylő 

gyermekek esetében is. A szakértői vizsgálatok 

lassúsága sok esetben a fejlesztések megkezdését 

késleltetik. Egy gyermek esetében ellenkező a 

véleményünk a kerületi szakszolgálat 

munkatársáéval, véleményünket, napi 

tapasztalatainkat hiába ismertettük vele, a szülőket 

lebeszélte a további vizsgálat szükségességéről. 

 

Pedagógiai programunk módosítása 

Nevelői értekezleteket megelőző háttérmunka, 

módosítások a közösen kialakított koncepció 

alapján.  
 

 

 

3. A Pedagógiai programunkban és Munkatervünkben meghatározott feladatok 

megvalósítása 

 

Feladat Megvalósítás 

  

Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés - 

érzelmi intelligencia fejlesztése. 

Minden csoportban nagy hangsúlyt kapott és kap. 

 

Tervezési dokumentumok tartalmi és 

formai felülvizsgálata 

Pedagógia Programunk módosítása szükségessé 

tette a dokumentációk változtatását. Beválás 

vizsgálata után további változtatások még 

lehetségesek. 

 

Tanfolyamokon, továbbképzéseken való 

részvétel, házi jó gyakorlatok 

bemutatása 

Egy óvó néni bekapcsolódott a szomszédos 

Kosztolányi Dezső Általános Iskola Sakkpalota 

programjába. Az udvarra elkészült a nagy méretű 

sakktáblánk is. 

Az érzékenyítőprogramon 3 fő vett részt, a témában 

szervezett projekt hétbe mind a 4 csoport 

bekapcsolódott 

 

Egészséges életmód igénye Egészség hét alkalmával a szülők szemlélet 

formálása is nagy hangsúlyt kapott 

 

Inkluzív pedagógiai szemlélet, az 

integráció, a befogadó készség 

erősítésére. 

 

Óvodapedagógusaink elfogadóak, befogadóak. Az 

utazó gyógypedagógusokkal, pszichológussal az 

együttműködés kiemelkedően jó. 

Érzékenyítő foglalkozásokat, projekt napokat 

minden csoportban tartottunk, eszközöket 

vásároltunk. 

Környezettudatosság Pedagógiai programunk kiemelt feladataként nagy 
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hangsúlyt kap ez a terület. Komplex módon az 

egész napot átöleli. 

Szabadjáték szerepének erősítése Napirend alakításával több idő jut a szabad játékra. 

A szülők meggyőzése arról, hogy gyermekük 

időben érkezzen óvodába, többet játszhasson 

reggel, továbbra is kiemelt feladat marad. 

Tevékenységben megvalósuló tanulás Komplex módszerek alkalmazásával minden 

csoportban megvalósul. 

Óvodapedagógus, mint kulcsszereplő 

 

Programunkban fogalmaztuk meg pedagógusaink 

kívánatos attitűdjét, és azt, hogy milyen sajátos 

értékeket szeretnénk közvetíteni.  Ezt a jövőben 

tovább kell finomítani és kiegészíteni az etikai 

kódexben megfogalmazottakkal. 

 

 

4.  Egészségnevelés és környezeti nevelés feladatai 

 

• Pedagógiai programunk szerves része az egészségnevelés, amelyet az 

egészségfejlesztési programunkban is megfogalmaztunk. 

• Az egészséges életritmus és életviteli szokások kialakítása érdekében minden 

csoportnak és az egész óvodának összehangolt napi- és szokásrendje van.  

• Hangsúlyos helyen szerepel a mozgásfejlesztés, hiszen a mozgás mindennek az 

alapja. Teremben, szabadban, szervezet és szabad játék során a legváltozatosabb 

mozgáslehetőséget kínáljuk. Az Ovi-sport pálya megvalósulása is ezt a lehetőséget 

bővítette legkülönfélébb eszközeivel.  

• Ebben a nevelési évben a mozgás foglalkozásokat 3 csoport a Kosztolányi Dezső 

Általános iskola tornatermében tartotta. A nagy tér intenzívebb mozgásra 

serkentette a gyerekeket. Köszönöm kolléganőimnek a kiváló szervezést, az 

iskolának a befogadást. 

• T. M. N. kolléganőnk vett részt a Bozsik programban.  Rendszeresen vitte a 

gyermekeket a játékos sport találkozókra. Évente kapunk eszköztámogatást az 

egyesülettől.  

• Hangsúlyt helyezünk a szülők szemléletformálására: pl. egészséges étkezés, a 

levegőzés, mozgás szerepe és jelentősége a gyermekek életében.  

• A fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos 

magatartásformálás alapozására, alakítására – „Madárbarát kert” vagyunk, és évek 

óta szervezünk „Madarász ovi” foglalkozásokat, a nagycsoportosok egész évben 

készültek a „Madarak városa Ferencváros” projektre. 

• Fenntartónk is kiemelt gondot fordít az egészséges életmód és a környezetvédelem 

megalapozásának elősegítésére: 

✓ A hetirendbe iktatott ingyenes korcsolya oktatást köszönjük.  
✓   „Madarak Városa Ferencváros” projektben örömmel veszünk részt 

óvodásainkkal. 

✓   A kerületi Óvodás sport és Intézményi Zöld program pályázat segítségével 

eljutottunk az Állatkertbe, és a Tropicáriumba. 

✓   „Egészségnap” kiemelt rendezvény óvodánkban. 

 

5.  A szakmai munka erősítése 
 

    Szakmai módszertani munkaközösség (1.sz. melléklet) 
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      Célja az érzelmi intelligencia fejlesztés volt.  

 

6.  Belső pedagógiai ellenőrzés 

6.1. Óvodavezetői ellenőrzések 

Pedagógiai ellenőrzések 

A pedagógiai ellenőrzések középpontjában a szokás és szabályrendszer megfigyelése, 

valamint a környező világ megismerése, környezetvédelem állt. A csoportellenőrzések az 

idei nevelési évben csak részben valósultak meg, egyrészt betegségem, másrészt az egyéb 

hiányzások miatt. A négy csoport életét azonban nagyon jól megismertem, mert minden 

nap töltöttem rövidebb- hosszabb időt bent, valamint hiányzások alkalmával 

helyettesítettem. 

Az idén ezért a dokumentumok ellenőrzésére helyeztem a hangsúlyt. A 

csoportdokumentációkat vezették a kolléganők, problémát a naprakészség hiánya okozta, 

ezért ezen feltétlenül változtatni kívánok a következő nevelési év során. 
 

 

6.2. Középszintű ellenőrzések 

 

 Terület Határidő / hányszor Tapasztalatok 

Vezető-helyettes Hiányzási naplók folyamatos Folyamatosan megtörtént. A 

hiányok pótlására felhívta a 

figyelmet pl. oktatási azonosítók 

Munkaidő, 

munkafegyelem   

folyamatos Folyamatosan figyelemmel 

kísérte 

Munkaközösség 

vezető 

Szakmai 

felkészültség a közös 

munka során 

Betartott határidők 
A munkaközösségi tagok 

aktivitása megfelelő volt. 
Határidő módosítás 

  

 
6.3. Csoport szintű ellenőrzések - dokumentum ellenőrzés 

 

 Határidő Tapasztalatok 

 

 

Hiányzási naplók 

 

folyamatos 

Javítások, kiegészítések megtörténtek. 

Nagyobb figyelmet kell fordítani a 

szabályos vezetésre, hibajavító 

használatának mellőzésére 

Csoport dokumentáció folyamatos Tartalmilag megfelelő, de nem naprakész 

 

 

 

A gyermekek fejlődésének nyomon 

követése – évente 2 x ill. szükség 

szerint 

 

 

 

folyamatos 

A szempontok alapján általában gondosan 

megírt megfigyeléseket készítettek az 

óvodapedagógusok. Egy kolléganő teljesen 

más szempontok alapján készítette 

feljegyzéseit, ezt a következő évre 

egyeztetjük, mert a dokumentációnak 

Pedagógiai Programunk szerint mind a 

négy csoportban egységesnek kell lennie. 

 

 

Fogadó órákra való felkészülés 

 

 

csoportonként 2 x,  

szülői igény esetén 

külön is 

A gyermekek fejlődésének rögzítése a 

kialakított szempontsor alapján készült el. 

A résztvevő szülő aláírásával látta el a 

dokumentumot. egy csoportban az óvónő 

hosszú ideig tartó hiányzása miatt csak egy 

fogadó óra volt. 
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7. Ünnepek, rendezvények 

Az ünnepek meleg hangulatúak, jól szervezettek voltak. A vállalt feladatokat 

mindenki lelkiismeretesen teljesítette. 

Az anyák napját újszerűen ünnepeltük. A három nagyobb csoportban bevált az új 

módszer. A megemlékezések, bensőséges hangulatban zajlottak le. A kicsiknél 

érdemes tovább gondolkodni, hogy a legmegfelelőbb módot megtaláljuk ehhez az 

ünnephez. 

Az évzáró műsorok színvonalasak voltak, figyeltek az életkori sajátosságokra. Jó 

volt megtapasztalni, hogy a gyerekeket felesleges próbákkal nem fárasztották, így 

az ünnepi hangulat is megmaradt. Külön köszönöm T. T.-nek, hogy a kiscsoportos 

évzáró lebonyolításában példa értékűén segített kolléganőjének, mivel a másik óvó 

néni betegség miatt hiányzott. 
 

Óvodai rendezvényeink - A pedagógiai programunkhoz kapcsolódó közös 

rendezvényeket a családok nagy része igényli, szívesen és aktívan vesz rajtuk részt, 

azonban azt is tapasztaltuk, hogy sokan inkább elviszik a gyerekeket ebéd után 

ezeken a napokon. Ez azért szomorú, mert gyermekük nem vehet részt társaival a 

közös élményen. 

-  Adventi kézműves műhely – közös barkácsolás a szülőkkel 

-  Epres nap – közös délelőtt a szülőkkel és tanító nénikkel  

-  Egészség nap – de. a gyerekekkel, du. szülők kínálása az „egészséges  

                            finomságokkal” 

- Gyermeknap – közös játék a szülőkkel 

 

A fejlesztés iránya: 
 

- Egymás pedagógiai munkájának megismerésére való törekvés további erősítése. 

- Pedagógiai programunk kiegészítése, módosítása, dokumentációnk szükség szerinti 

további alakítása csak közösen lehetséges. Fontos az egységesség megvalósítása, a 

közösen kialakítottat mindenkinek be kell tartani.  

- Határidők fokozottabb betartására törekvés. 

- A pedagógiai munkát érintő jogszabályi változások nyomon követése, feldolgozása.  

 

 
 

IV.     A VEZETÉS FELADATAI  

 

1. A nevelés nélküli munkanapok felhasználása, munkatársi megbeszélések  

       

A tervezettek szerint megvalósultak. 

 

2018. 08. 29.  

 

 

2018. 10. 1. 

Tanévnyitó értekezlet, munkatervi javaslat ismertetése a nevelőtestülettel 

- munkaközösség-vezetők előkészítő munkája 

- határidők megbeszélése 

- Munkaterv elfogadása 

2018. 10. 5. 1. Nevelés nélküli munkanap - Nevelői értekezlet 

2018. 12. 7. 2. Nevelés nélküli munkanap – Testületépítés külső helyszín 

2019. 03. 22. 3. Nevelés nélküli munkanap – Nevelői értekezlet 

 

2019. 04. 12. 4. Nevelés nélküli munkanap – Nevelői értekezlet 
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2019. 05. 31. 5. Nevelés nélküli munkanap - Tanévzáró értekezlet, testületépítés 

A testületépítés fontos elemei a közösen megélt események, amelyek megtörik a 

mindennapok feszült tempóját: a közös kirándulások, karácsony, sportolás. A kollégák 

számon tartják, várják ezeket a hagyományosan ismétlődő eseményeket.  
 

 

Munkatársi megbeszélések: A közös munka, a közös gondolkodás összetartó, 

összekovácsoló ereje óriási. Elvégzett feladatok: 
 

• Nevelési értekezletek előkészítése 

• Jogszabályi változások követése-megismertetése 

• Környezeti nevelés aktuális kérdései, szemléletformálás - szülők, dajkák 

• Esetmegbeszélések 

• Ünnepekre való készülés, szervezési feladatok kiosztása 

 

2. A megbízatásokhoz kapcsolódó feladatok értékelése 

 

 

Ssz. Név Feladat Tapasztalat 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

dr. Sz. L. E.  

Vezetőhelyettes 

Hiányzási naplók havi ellenőrzése 

Dokumentáció ellenőrzése 

Szakmai munkaközösség-vezető 

 

óvoda díszítésének vezetője 

Munkáját igényesség jellemzi. 

Rendszeresen és megfelelően 

teljesítette ellenőrzési feladatait. 

Az érzelmi intelligencia 

fejlesztésére kidolgozott módszereit 

mutatta be. 

Az óvoda díszítése igényes, 

esztétikus volt egész évben 

 

2. 

 

Sz. A. I.  

A földszinti előtér díszítésének 

szervezése összehangolva az 

emeleti területtel 

Az óvoda mindenkori díszítése 

esztétikus, igényes volt. 

 

 

3. 

 

 

Sz. Sz. E.  

 

Megbízott vezető-helyettes,  

Jelenléti ívek ellenőrzése 

Gyermekvédelmi felelős 

 

Feladatait évek óta magas 

színvonalon, körültekintően végzi. 

Az idén sok külön tennivalót 

okozott egy családnál a szülők 

együttműködésének teljes hiánya, 

kapcsolattartási problémák, 

veszekedések az intézmény 

területén 

4. T. T. Könyvtár, szertár Ebben az évben többször is teljesen 

ki kellett üríteni a szobákat, 

átrendezni a könyvtárat, szertárt a 

nyári befogadások miatt. 

 

 

3.  Gyermek-illetve dolgozói baleseti statisztika, a balesetek megelőzésére tett vezetői 

intézkedések 

 

• Sem gyermek, sem felnőtt baleset nem történt a nevelési évben. 

• A balesetvédelmi és munkavédelmi szabályok folyamatos betartása /betartatása 

hangsúlyosan jelen van.
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4.  Vezetéssel járó feladatok teljesülése 

 

4.1. Szakmai feladatok 
 

Feladat Felelős Érintettek Határidő Megvalósítás 

Az alapprogramban megfogalmazott 

alapelvek érvényesítése 

óvodavezető 

vezető-helyettes 

munkaközösség 

vezető 

 

alkalmazotti 

közösség 

 

folyamatos 

 

Folyamatosan megtörtént 

Az új gyermekek fogadása, szülők 

segítése. A befogadással kapcsolatos 

pedagógiai munka ellenőrzése a zöld és 

piros csoportban. 

 

 

óvodavezető 

 

 

zöld és piros 

csoportos 

óvodapedagógusok,  

dajkák 

 

 

folyamatos 

A befogadás zökkenőmentesen megvalósult. 

Az erről készített dokumentációk a 

gyermekek személyiséglapjában 

megtalálhatóak. 

 

A nyári szünet utáni visszaszoktatás, 

szokások felelevenítése, új szabályok 

kialakítása. 

 

óvodavezető 

 

 

óvodapedagógusok, 

dajkák 

 

szeptember, 

október 

- A visszaszoktatás, a szokások, szabályok 

felelevenítése megtörtént, amely mind a négy 

csoportban zökkenő-mentes volt.  

 

Szülői értekezletek megszervezése – 

család-óvoda kapcsolat erősítése 

óvodavezető óvodapedagógusok szeptember, 

október 

A szülői értekezletek a tervezettek szerint 

megvalósultak. Az ünnepek tervezésénél 

figyelembe vettük a szülői igényeket is. 

 

Fogadóórák megtervezése, a 

felkészülés ellenőrzése 

 

 

óvodavezető 

 

 

óvodapedagógusok 

szülők 

 

félévente, 

szükség 

szerint 

3 csoportban 2 alkalommal, 1 csoportban 1 

alkalommal volt fogadóóra, illetve voltak 

szülők, akik többször külön is kértek 

alkalmat megbeszélésre. A törvényi 

előírásoknak megfelelően az elkészített 

feljegyzéseket a szülők aláírták. 

Logopédiai szűrés megszervezése  

óvodapedagógusok 

 

szülők 

 

szeptember 

Logopédusunk már augusztus végétől 

folyamatosan szűrte a gyerekeket. 
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A szakmai munkaközösség és a 

gyermekvédelmi munkaközösség 

munkájának segítése 

 

 

 

óvodavezető 

 

 

 

munkaközösség-

vezetők 

 

 

 

folyamatos 

Az érzelmi munkaközösség hatékonyan 

működött. 

A gyermekvédelmi munkaközösség-vezető 

évek óta lelkiismeretesen koordinálja a 

gyermekvédelmet, sajnos idén sok 

problémás helyzet adódott. Egy esetben 

felmerült a gyermek védelembe vétele.   

A nevelőtestületi és a munkatársi 

értekezletek előkészítése, lebonyolítása 

óvodavezető 

vezető-helyettes 

alkalmazotti 

közösség 

tervezett 

időpontok- 

ban 

A munkatársi és nevelői értekezletek 

középpontjába a program módosítása 

került.  

A nevelőmunka eredményességének 

elősegítése, ellenőrzése, értékelése 

óvodavezető óvodapedagógusok havonta A folyamatos konzultáció, 

esetmegbeszélések megvalósultak. 

 

A különleges figyelmet igénylő 

gyermekek nevelése, fejlesztése 

 

óvodavezető 

 

óvodapedagógusok 

 

folyamatos 

A különleges figyelmet igénylő gyermekek 

nevelése, fejlesztése óvodánkban 

hangsúlyosan jelen van. Az egyéni fejlesztő 

lapok tudatosságot tükröznek. 

 

Konzultációk megszervezése az 

EGYMI és a Szakszolgálat 

munkatársaival 

 

 

óvodavezető 

 

 

óvodapedagógusok 

 

 

folyamatos 

Napi kapcsolatot tartottak az óvodapeda-

gógusok a szakszolgálati kolléganőkkel. 

Egy esetben sajnálatos módon nem 

értettünk egyet a gyermek fejlesztési 

lehetőségével, a szakszolgálat kifejezett 

kérésünk ellenére sem küldte tovább a 

gyermeket a Szakértői Bizottsághoz. 

 

Az ünnepek, rendezvények 

előkészítése 

 

vezető-helyettes 

 

óvodapedagógusok 

szülők, gyerekek 

 

folyamatos 

 Az ünnepek, rendezvények az életkori 

sajátosságok figyelembevételével történtek. 

A szülői visszajelzések pozitívak, örömmel 

várják ezeket az alkalmakat. 

Munkaterv és Beszámoló készítése óvodavezető óvodapedagógusok  Határidőre elkészültek. 
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4.2. Tanügy-igazgatási feladatok 

 

Feladat Felelős Érintettek Határidő Megvalósítás 

Felvételi és mulasztási naplók 

megnyitása, hitelesítése, ellenőrzése 

óvodavezető 

megbízott felelős 

 

óvodapedagógusok 

2018.09.01. 

minden hónap 

 1. hétfőjén 

A feladattal megbízott vezetőhelyettes a 

hiányzási naplókat ellenőrizte, az apróbb 

hibák javításra kerültek.  

Tavalyi felvételi és mulasztási 

naplók – csoportnaplók lezárása 

Vezető-helyettes Minden csoportot 2018.09.15. A naplók lezárása megtörtént.  

A gyermekek igazolt és igazolatlan 

hiányzásának alakulása, a hiányzás okai 

Az óvodába járás figyelemmel 

kísérése – igazolatlan hiányzások 

esetén a megfelelő eljárás 

kezdeményezése 

 

 

óvodapedagógusok 

óvodavezető 

 

 

szülők 

 

 

folyamatos 

A közösen kialakított rendszerben gyűjtik az 

óvodapedagógusok az orvosi és a szülői 

igazolásokat. A szülők kezdenek hozzászokni 

a rendszerhez, de néhány esetben nehézkes az 

igazolások begyűjtése.  

 

Gyermekvédelmi munka 

megszervezése 

gyermekvédelmi 

felelős 

óvodavezető 

 

Minden óvónő 

 

2018. 09.15. 

folyamatosan 

Minden óvodapedagógus kiemelten gondot 

fordított erre a területre. Szükség szerint 

konzultáltak a gyermekvédelmi 

felelőssel/munkaközösség-vezetővel. 

Különös közzétételi lista elkészítése óvodavezető óvodavezető 2018.09.15. Határidőre elkészítettem és feltöltöttük a 

honlapunkra is. 

Adatszolgáltatás a fenntartónak óvodavezető óvodavezető igény szerint 

határidőre 

Határidőre mindent elkészítettem. sajnos 

sokszor nagyon szorosak ezek a határidők. 

 

Az óvodai törzskönyv vezetése 

 

óvodavezető 

 

óvodavezető 

 

2018.10.01. 

folyamatosan 

A nevelési év adatait, az új dolgozókat, illetve 

a távozókat folyamatosan beírtam. 

A kinevezési, ill. a munkaviszonyt 

megszüntető okiratok számát a megjegyzés 

rovatba rögzítettem. 

 

Adatgyűjtés a KIR statisztika 

elkészítéséhez 

 

Vezető-helyettes 

 

óvodapedagógusok 

 

2018.10.01. 

Az adatgyűjtést az óvodapedagógusok 

elvégezték, amelyet ellenőriztem. A feltöltést 
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időben elvégeztem. A fenntartónak 

továbbítottam a kért oldalakat. 

KIR adatszolgáltatás óvodavezető vezető-helyettes 2018.10.15. Időben megtörtént. 

KIR – érkező, távozó gyermekek   

óvodavezető 

 

vezető-helyettes 

 

folyamatos 

Az érkező és távozó gyermekeket, 

dolgozókat rögzítettem.  

 

Kerületen kívüli óvodakötelesek 

nyilvántartása 

óvodavezető óvodapedagógusok 2018.10.30. A kerületen kívüli gyermekek lakóhely 

szerinti jegyzőjét értesítettem. 

Tankötelezettség – tanköteles korú 

gyermekek létszámának 

megállapítása 

 

 

óvodavezető 

 

Kék - piros csoport 

 

2018.12.15. 

 

Az iskolaérettségi vizsgálatokat 

megszerveztük, a szakvéleményeket az 

óvodapedagógusok elkészítették.  

Az óvodavezető által visszatartott gyermekek 

határozatait elkészítettem. 

A szülők tájékoztatása megtörtént.  

Plakátokat kihelyeztük. 

Iskolaérettségi vizsgálatok 

előkészítése 

Óvodavezető csoportos óvónők 2019. 01.15. 

Tájékoztatás az iskolai 

beiratkozásról 

Óvónők, 

óvodavezető 

óvodapedagógusok, 

szülők 

2019. 03.31. 

Beiskolázás előkészítése – 

szakvélemények kiállítása 

Óvodavezető óvodapedagógusok 

 

2019. 04.13. 

Jegyző értesítése a kerületen kívüli 

visszatartott gyermekekről 

óvodavezető óvodavezető 2019. 05. A feladatnak eleget tettem. 

Óvodai előjegyzések  Óvodavezető szülőket 2019. 05.06-10. Az előjegyzések rendben megtörténtek. 

Óvodakötelezettség teljesítése – 

felszólítások kiküldése 

Óvodavezető szülőket 2019. 06. A 3 évesek megkereséséhez a felszólításokat 

kiküldtem. 

Jegyző értesítése – kétszeri 

felszólítás után 

óvodavezető óvodavezető 2018.07. A be nem iratot gyermekekről a listát 

megküldtem a jegyzőnek.  

Honlap frissítése – a szükséges 

dokumentumok feltöltése 

óvodavezető óvodavezető folyamatosan Egy szülő segítségével történik. 

 

Csoportnaplók, felvételi és 

mulasztási naplók lezárása 

óvodavezető óvodapedagógusok 2019. 08. 31 óvodavezető  
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4.3. Munkaügyi feladatok 

 

Feladat Felelős Érintett Időpont Megvalósítás 

Pedagógus átsorolások óvodavezető munkaügy 2018. 09. 10. Határidőre megtörtént. 

A munkaköri leírások aktualizálása, 

átadása, FIÜK-be való továbbítása 

óvodavezető óvodavezető 2018. 10. 01. 

munkába álláskor 

Megtörténtek. A módosításokat 

azonnal továbbítottam a FIÜK-be.  

A dolgozókra vonatkozó házirend 

aktualizálása, ismertetése, átadása 

 

óvodavezető 

 

óvodavezető 

2018. 10. 01. 

munkába álláskor 

Munkatársi értekezleten ismertettem a 

dolgozók házirendjét. 

Munkarend elkészítése óvodavezető vezető-helyettes folyamatos A munkarend, a munkafegyelem a 

vezető-helyettes feladatkörébe tartozik, 

amelynek mindig pontosan eleget tett.  
Munkafegyelem betartatása, 

ellenőrzése  

vezető-helyettes közalkalmazottak folyamatos 

KIR - a dolgozói adatok aktualizálása óvodavezető óvodavezető folyamatosan Folyamatosan aktualizáltam az 

adatokat. 

KIR – a szakmai gyakorlati idő 

ellenőrzése, pontosítása 

óvodavezető 

 

óvodapedagógusok 2018.10.15. A feladatot elvégeztem. 

 

Napi és havi távolmaradás jelentés a 

FIÜK-be 

vezető-helyettes 

óvodavezető 

alkalmazotti közösség folyamatosan Napi, illetve a havi összesítéseket 

határidőre jelentettük a FIÜK-be. 

Túlmunka elrendelése óvodavezető alkalmazotti közösség szükség esetén Szükség szerint rendeltem el túlmunkát 

 

Jelenléti ívek naprakész vezetése, hó 

végi zárása, átadása a FIÜK-be 

 

megbízott felelős 

óvodavezető 

 

alkalmazotti közösség 

 

folyamatos 

minden hó elején 

A megbízott felelős egész évben 

megbízhatóan, gondosan látta el 

feladatát. Ellenőrzött, határidőre 

beküldte a FIÜK-be. 

Jubileumi jutalomra jogosultak, 

nyugdíjazásra várók nyilvántartása 

óvodavezető alkalmazotti közösség  

2018. 11. 15. 

  

Nem volt ilyen. 

A dolgozók soros előmenetelének 

figyelemmel kísérése 

óvodavezető alkalmazotti közösség 2018. 11.15. Megtörténtek. 

Szabadságolási terv elkészítése óvodavezető 

helyettes 

alkalmazotti közösség 2019.03.15. A vezető-helyettes feladata, 

amelyeknek maradéktalanul eleget tett. 

Elkészült Szabadság nyilvántartó kartonok, és vezető-helyettes alkalmazotti közösség folyamatos 
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tömb vezetése, ellenőrzése óvodavezető   

Pedagógus igazolványok nyomtatása óvodavezető óvodapedagógusok  

Munka és balesetvédelmi oktatás 

biztosítása 

FIÜK 

óvodavezető 

alkalmazotti közösség évente 

új belépő 

A FIÜK szervezésében a szerződés 

szerint megtörtént az oktatás, és a 

tűzriadó is. 

Munkaerőhiány esetén az állás 

meghirdetése, a megfelelő személy 

kiválasztása 

 

óvodavezető 

vezető-helyettes 

 

 

munkavállaló 

 

szükség szerint 

A megüresedett álláshelyeket a 

törvényi kötelezettségünknek 

megfelelően azonnal meghirdettük, de 

sajnos eredménytelenül. 

 

 
4.4. Gazdálkodás, vagyonvédelem  

 

Feladat Felelős Érintett Időpont Megvalósítás 

Az óvoda éves költségvetésének 

tervezése 

óvodavezető gazdasági vezető  

óvodavezető 

fenntartó 

kért határidők 

betartása 

A szempontok szerinti tervezést elvégeztük, és átadtuk 

a FIÜK gazdasági vezetőjének, akivel a további 

konzultáció megtörtént. 

 

 

A szakmai keret gazdaságos 

felhasználásának irányítása  

 

 

 

óvodavezető 

 

 

gazdasági vezető 

óvodavezető 

alkalmazotti közösség 

 

 

 

 

 

folyamatos 

Törekedtünk az ésszerű gazdálkodásra. Igyekeztünk 

időarányosan tervezni a beszerzéseinket. Megvalósult 

fejlesztések:  

- számítógép, tiszta szoftverek 

- karácsonyi játék vásárlás 

      tálaló szekrény cseréje   

- további függöny csere 

Az étkezés befizetéssel 

kapcsolatos szervezési feladatok  

óvodavezető szülők 

pénztáros 

havonta A szülők tájékoztatása mindig időben megvalósult. 

Sajnos a befizetések nem minden esetben történnek 

meg határidőre, gyermekeket befizetés nélkül is 

behoznak! 

A biztonságos munkavégzés 

feltételeinek biztosítása 

óvodavezető alkalmazotti közösség  folyamatosan A munkavédelmi ellenőrzés havonta megtörténik - a 

fellelt hibákat javíttatjuk. 
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Karbantartás 

 

 

óvodavezető 

 

 

FIÜK  

 

 

folyamatos 

A GLPI rendszerbe feltett hibák javítása folyamatosan 

történik. Nagyon jó, hogy szükség esetén e-mailben is 

jelezhetjük a meghibásodást. 

Külön köszönjük az előterek felújítása során 

megtapasztalt együttműködést! 

Vagyonvédelem óvodavezető alkalmazotti közösség 

szülők, gyermekek 

folyamatosan Minden dolgozó, és belépő személy kötelessége. 

Fogyóeszköz nyilvántartás  óvodavezető alkalmazotti közösség  folyamatos Megvalósult 

Selejtezés, leltározás óvodavezető FIÜK 

alkalmazotti közösség 

megjelölt 

időpontban 

Megtörtént 
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5.  Pályázati támogatás felhasználása 

 

 

2018-2019. 
Támogatás 

összege 
Felhasználás 

 

 

Diák Sport pályázat 

 

65.000 Ft 

 

20.000 Ft 

Autóbusszal az Állatkertbe 

 

Mikulás kupa: 

  csoki, müzli, üdítő 

 Szociális és köznevelési 

feladatok Adventi, 

karácsonyi készülődés 

színvonalasabb programok 

megvalósítása 

 

 

56.000 Ft 

 

Játékok vásárlása karácsonyra 

 

Óvodai sporteszköz  

 

 

58.000 Ft 

 

Tornateremben használható 

eszközök vásárlása 

 

Összesen: 

 

199.000 Ft 

 

 

2018. – 2019. Fel nem használt támogatás 

 

 

 

 

 

 

Intézményi zöldprogram 

és környezettudatos 

nevelés Ferencváros 

Bölcsődei és Köznevelési 

(óvodák, iskolák) 

intézményeiben 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

828.000 Ft 

A medencés udvar műfűvesítére 

kaptunk ígéretet. Az energetikai 

felújítás miatt folyamatosan 

tolódott az időpont, végül teljesen 

elmaradt. A pályázati pénzből ezt 

az udvarrészt szerettük volna 

átrendezni, fejleszteni. Annyira 

későn kaptunk értesítést arról, 

hogy mégsem lesz műfüvünk, 

hogy már nem volt idő a pályázat 

módosítására, így kért összeget 

legnagyobb sajnálatunkra vissza 

kellett fizetnünk. 

 

Elképzeléseinket saját erőből, és 

szponzorok támogatásával, az óvó 

nénik kivitelezésével elkezdtük 

megvalósítani, és újra pályáztunk 

ennek a területnek az 

átalakítására. 
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V. GYERMEKVÉDELEM, ESÉLYEGYENLŐSÉG  

     (2. sz. melléklet: Gyermekvédelmi munkaközösség értékelése) 
 

A gyermekvédelmi felelősünk és egyben az esélyegyenlőséggel foglakozó kolléganőnk 

évek óta Sz. Sz. E.. Munkája példaértékű.  

Minden óvodapedagógus felelősséggel látta el munkáját. Gyermekvédelmi felelősünk 

nyomon követte a változásokat, szükség szerint konzultált a csoportos óvónőkkel, 

koordinálta a feladatokat. Az idei évben feladatai sokkal többrétűek voltak. Az 

esélyegyenlőségi feladatok koordinálását is mindig precízen, pontosan látja el.  

Sok megbeszélés, munkaközösségi foglalkozás volt, folyamatosan figyelemmel kísérte az 

óvodai hiányzások alakulását is.  

Egy családdal kiemelten kellett foglalkozni egész évben. II. félévben felmerült a gyermek 

védelembe vétele is. 
 

A fejlesztés iránya:  

- A törvényi háttér folyamatos nyomon követése  

 

 

VI. KAPCSOLATAINK  

 

1. Kapcsolat a szülőkkel  

A szülők fontos szerepet töltenek be életünkben. A családokkal való kapcsolatunk jó, 

a szülők elégedettek. A kommunikáció pozitív irányú erősítésére sor került. 

Mindenhol működik zárt facebook csoport, és az óvodai honlap is működik. Minden 

eseményt előre jelzünk a faliújságokon is.  
 

• Az óvodaszék továbbra sem alakult meg.  Jelenleg csoportonként 2-3 szülő 

vállalkozott a Szülői közösség képviseletére. 

• A szülői értekezleteket megtartottuk. A fogadóórát (egy csoport kivételével) évente 

két alkalommal szerveztünk, illetve a szülő vagy az óvodapedagógus is 

kezdeményezhetett.  

• Igénylik, és örömmel vesznek részt az óvodai rendezvényeken, bár ebben az évben azt 

tapasztaltuk, hogy néhány szülő ilyenkor ebéd után inkább elviszi gyermekét, 

megfosztva ezzel a közös élménytől 

 

2.  Külső partnereink 

2.1.  A fenntartó számára fontosak az intézmények. Folyamatosan megteremti a fejlesztés 

lehetőségét a pályázatok útján is. 

A nyári programok közül a játszótéri szervezéseket nemcsak az óvodások, hanem a 

lakótelepi többi gyerek is élvezte.  
 

Nehezíti munkánkat:  

- ha rövid az adatszolgáltatás határideje, 

- a gyerekek szabad játékidejére tervezett program, esemény, - túl sűrűn van. 

 

2.2.  FIÜK-kel való munkakapcsolatunk: 

- Törekszem, és úgy gondolom, hogy személyes kapcsolatom a FIÜK minden 

dolgozójával jó. 

- Kezdő vezetőként nagyon sok segítséget kaptam mindenkitől, amit külön köszönök. 
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- A FIÜK alkalmazásában lévő, de helyileg az óvodában dolgozó pénztárosunk 

gyakran cserélődött az elmúlt időben. A Méhecske óvoda pénztárosa helyettesített, 

munkáját köszönöm. 

- Az udvari dolgozónkkal tavaly még jó kapcsolatunk idénre megváltozott. A kért 

javításokat nem végezte el. Kifejezett kérésem ellenére önhatalmúlag hozott meg 

döntéseket, ha szóltam érte, megsértődött és azért sem csinálta meg. A kert, udvar 

elhanyagolt, gazos, rendezetlen, a komposztálóból lomtárat csinált. A látvány az 

óvoda, és az iskola felől is erősen kifogásolható. Többször az óvoda dolgozói, 

illetve a szülők dolgoztak helyette, hogy a gyerekek számára élhetővé tegyük a 

területet. A nyári ügyeletet nálunk töltő Ugrifüles óvodának velem ellentétes 

információkat adott, pedig nagyon jól tudta, hogy a mi nevelőtestületünk milyen 

szokásokat, szabályokat hozott. Értjük, hogy a másik óvoda felújítása több 

feladattal jár, de akkor sem látta el a munkáját, amikor júliusban1 hónapig nálunk 

volt.  
 

2.3. Egyéb kapcsolataink 

• Szakszolgálat - Fejlesztőpedagógusunkkal, logopédusunkkal, pszichológusunkkal 

kiemelkedően jó és eredményes a kapcsolatunk. Szakmailag igen magasan képzettek. 

Sajnos A Szakszolgálat belső munkatársáról ezt már nem tudjuk elmondani. A 

csoportban dolgozó óvó nénikkel együtt kezdeményeztük egy gyermek Szakértői 

Bizottsághoz való utalását. A családdal többször, hosszasan beszéltünk, részletesen 

elmondtuk, milyen előnyökkel járna a helyben kapott gyógypedagógusi fejlesztés. 

Ezek után a Szakszolgálat nem tartotta indokoltnak a gyermek tovább küldését. 

Értetlenül állunk az eset előtt.  

• Komplex Általános Iskola utazó gyógypedagógusa - SNI gyermek ellátása 

Gyógypedagógusunkkal igen szorosan együtt dolgoztunk, együtt gondolkodtunk, 

kapcsolatunk kiváló, egymást segítő. 

• A társintézményekkel folyamatos kapcsolatban állunk. A bölcsődékkel, óvodákkal, 

iskolákkal való kapcsolatunk jó. Kiemelkedő a szomszédos Kosztolányi Dezső 

Általános Iskolával való együttműködésünk. Rendezvényeken kölcsönösen részt 

veszünk, bekapcsolódtunk a Sakkpalota programba. Nagyon jól működött a heti két 

napi tornaterem használat, a gyerekek élvezték a nagy tér adta lehetőséget. 

• Orvos, védőnő – Még mindig megoldatlan az intézményekben az egészségügyi 

ellátás. Védőnőnk agilis, havi rendszerességgel jön az óvodába az előre megbeszélt 

időpontban. Bármikor számíthatunk segítő együttműködésére. Ezt több alkalommal is 

megtapasztaltuk. 

• Családsegítő – FESZGYI Szoros kapcsolatban vagyunk, mivel több problémás 

esetünk van.   

• Dési Huber Művelődési Ház – rendszeres kapcsolatban állunk, programjaikon 

örömmel veszünk részt. Köszönjük nekik a külsős programok szervezését! 
 

 

Fejlesztés iránya: 

- A szülőkkel való kapcsolat erősítése  

- Fenntartóval, FIÜKKEL való további szoros együttműködés 
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VII. EGYÉB FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA         

                                    

 
 

Ssz. 
 

 

Feladat 
 

Felelős 
 

Érintett 
 

Értékelés 

  1. A HAPPC rendszer betartása vezető-helyettes 

óvodavezető 

konyhai dolgozók 

óvodapedagógusok 

folyamatosan 

ellenőrzött 

  2. Az óvoda tisztaságának 

biztosítása 

vezető-helyettes 

óvodavezető 

dajkák folyamatosan 

ellenőrzött 

   

3. 

 

Az udvar tisztasága 

 

vezető-helyettes 

óvodavezető 

dajkák 

kertész 

óvodapedagógusok 

 

 

folyamatosan 

ellenőrzött 

 

 

  4. 

 

Pályázati lehetőségek keresése 

 

óvodavezető 

 

óvodapedagógusok 

szülők 

A kerületi pályázati 

lehetőségekkel 

éltünk, az 

elszámolás egyre 

időigényesebb 

  5. Alapítvány működtetése  

kuratórium 

szülők,  

dolgozók 

Törekszünk 

szponzor 

keresésére 
 

 

VIII. FELÚJÍTÁSOK 

 

• A júniusban beköltözött hozzánk a Napfény Óvoda. Az óvodánk összes dolgozóját 

dicséret illeti, mert nagyon sok pakolással, szervezéssel kiürítettünk egy csoportot, és 

3 kis fejlesztő szobát. Jól összehangolt munkával kiválóan tudtunk együtt dolgozni a 

Napfény ovisokkal. 

• Teljesen váratlanul ért azonban az a hír június 18-án, hogy az előzetes megegyezést 

megváltoztatva június 21-én az Ugrifüles óvoda is átköltözik hozzánk a Méhecske 

óvodából. Nehéz helyzetbe kerültünk, mert a dolgozóink egy része már szabadságon 

volt, a bent lévők pedig három csoportnyi gyermekkel voltak, közben újra pakolnunk 

kellett, hogy mindenki holmija elférjen. Szabadságról kellett munkatársakat 

visszarendelnem, de sikeresen megoldottuk a helyzetet. Adódtak kisebb problémák, 

amik talán elkerülhetők lettek volna, ha időben rá tudunk készülni az óvoda átadására, 

szokásaink-szabályaink betartatására. Két mellettünk lévő házban lakó keresett csak 

meg, hogy nem tartottuk be a kialakult, megszokott rendet, és korán reggel is nagyon 

hangosak voltak a gyerekek, a focipálya mellett az ablakok alatt is fociztak. 

• Köszönjük Zombory Miklós Alpolgármester Úrnak, hogy figyelemmel kísérte 

óvodánk életét és folyamatosan éreztük segítségnyújtását, támogatását.  

• Köszönjük a FIÜK munkatársainak Czakó Krisztina Igazgató Asszonynak, és 

Kaszanyiczki Tibornak segítő együttműködését. Az óvoda tavalyi külső megújulása 

után álmodni sem mertünk arról, hogy nagyobb belső munkálatokat végeznek nálunk. 

• Nagyon hálásak vagyunk Kaszanyiczki Úrnak, hogy mérhetetlen türelemmel, 

megértéssel kezelte felvetett kéréseinket, (jó sok volt) és végül sikerült tökéletes 

megoldást találnia. Az előtér burkolása, korlátok festése, bejárati ajtó cseréje után 
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sokkal tágasabb, szebb lett a földszinti, és emeleti fogadó tér. A dolgozók mellett a 

szülők véleménye is ugyanaz: „Jó érzés ide belépni!” Köszönjük! 

 

• Egy éves vezetői munkám nagyon pozitívan zárult.  

• Sok segítséget kaptam az óvodavezetők munkaközösségétől, amit köszönök nekik 

• Büszke vagyok az óvoda minden dolgozójára, mert egész évben kimagaslóan végezték 

munkájukat. A váratlan helyzeteket minden esetben megoldottuk. Az sem okozott 

gondot, hogy nyáron a lakótelepi 4 óvoda összes befizetett gyermeke nálunk volt, 

miközben az előtereket felújították. Közösen törekedtünk arra, hogy az intézmény 

kívül-belül tovább szépüljön. Bár a Zöld program pályázatunk meghiúsult, sikerült 

rengeteg tervezés, szervezés után kialakítanunk két mozgáspályát, és elkezdtük a két 

szenzoros érzékelő részt is melyeket jövő tavasszal tudunk majd befejezni. 

Helyettesemmel kiválóan tudunk együtt dolgozni, ez egyértelműen tapasztalható is a 

mindennapi életben. 

• A fejlődés útját meghatároztuk, már csak tovább kell haladnunk rajta. 

 

 

 

Budapest, 2019. október 31. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

……………………………………. 

                                                                                             óvodavezető 
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1. sz. melléklet 

 

Szakmai munkaközösségünk munkájának értékelése 

2018/2019. nevelési év 

 

 

A szakmai munkaközösség 2018/2019-es nevelési évben célként kitűzött 

feladatainak megvalósítása, megkövetelte a nevelőtestülettől a 

rendszerességet, az együttműködést és az aktív, összehangolt munkát. 

 

Kiemelt célunk a gyerekek lelki harmóniájának megteremtése, a pozitív 

erkölcsi értékrend megalapozása, a kollegák részéről pedig a szemléletmód 

formálása ebben a témakörben. Ezt a mindennapi munkánkba beépítettük, 

minden területen kiemelt figyelmet fordítottunk az érzelmi intelligencia 

fejlesztésére kínálkozó lehetőségek kiaknázására.  

A hatékony munka érdekében, könyvtárunkat szakmai könyvekkel 

bővítettük, amelyek mind elméleti, mind gyakorlati tudásunkat gyarapították. 

Ezek megismerése, feldolgozása során új ötleteket, módszereket sajátítottunk 

el.  

 A munkaközösség tagjainak igénye alapján, kiemelt szerepet kapott az 

egymásnál való hospitálás, amivel nagymértékben elősegítettük a pályakezdő 

illetve új kollégáink beilleszkedését, szakmai ismereteik bővítését, valamint  

színvonalas gyakorlati  munkájuk kibontakozását. 

Biztosítottuk a gyakorlási lehetőséget az óvodapedagógiai munka minden 

színterén. (új egymástól látott játékok kipróbálása, ötletek megvalósítása, új 

módszerek kipróbálása) 

A témakörök feldolgozása során lehetőségünk nyílt az önismeretre, mennyire 

vagyunk pozitív felfogásúak, mennyire vagyunk hálásak, milyenek a baráti 

kapcsolataink, kihasználjuk e az élet által kínált segítségadásra alkalmas 

lehetőségeket. 

Szakmai munkaközösségünk vezetőjeként úgy gondolom, a most eltelt 

nevelési év során a nevelőtestület minden tagja aktívan és lelkesen vett részt a 

munkaközösség célkitűzéseinek megvalósításában.  

Nyitottak a témára, felismerték elengedhetetlen szükségességét.  

Törekedtek viselkedésükben az önazonosságra, a személyes példamutatásra, 

hisz a: 

„ A jó példa pozitív motivációt ad” (Daryl Bernstein) 

A felmerülő problémákat és a kihívásokat közös erőfeszítéssel sikeresen 

megoldottuk, a kollégák segítségét és előrevivő együttműködését ezúton is 

nagyon köszönöm! 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Daryl_Bernstein
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Budapest, 2019.05.31.                          dr. Szabóné Lukács Elvíra 

                                                                 munkaközösség vezető 
 

A FERENCVÁROSI EPRES ÓVODA GYERMEKVÉDELMI 

MUNKÁJÁNAK BESZÁMOLÓJA 

 

 
1. Általános adatok a 2019. május 30.-i állapot alapján: 

1.1. Óvodai csoportok száma:    4 csoport 

1.2. Az óvoda gyermeklétszáma:     80 fő  

1.3. A veszélyeztetett gyermekek száma:      2 fő 

1.4. 2H-s gyermekek száma:       0 fő  

1.5. 3H-s gyermekek száma:        0 fő 

1.6. BTM-es gyermekek száma:       2 fő    

1.7. Nagycsaládosok száma:                 17 fő 

1.8. Sajátos nevelési igényű gyermekek száma:     1 fő 

1.9. Tanköteles gyermekek száma:      31 fő 

  Tanköteles, de az óvodában marad:       7 fő 

  A Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai  

Szolgáltató Központ javaslatára 1 évre továbbra is  

az óvodában marad:        3 fő 

  Óvodavezetői döntéssel az óvodában marad:    4 fő   

  Szakértői Bizottság javaslatára óvodában marad:    0 fő 

  Összesen: 25 gyermek megy iskolába 

 

2. Tevékenységek a nevelési év folyamán: 
 

 

Az év eleje az ismerkedéssel, a problémák feltérképezésével, ezt követően a 

veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű és 

sajátos nevelési igényű, BTM-es esetek adminisztrálásával kezdődött. 

 

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai  

Szolgáltató Központtal, családgondozóval, az iskolával, az óvoda logopédusaival, a 

fejlesztő pedagógussal, utazó gyógypedagógussal, valamint az óvoda 

pszichológusával. 

 

Az idei nevelési évben egyszer jelentettünk. Ebben az esetben a gyermek érdekében 

eset-konferenciára is sor került. 

 

Január-februárban az iskola érettségi vizsgálatoknak, míg március-áprilisban a 

középsősök szűrésének aktív részesei voltunk, valamint figyelemmel kísértük a 

vizsgálatok eredményeit. 

 

Hagyományainkhoz híven az „EPRES NAPRA” idén is meghívtuk, és ellátogattak 

hozzánk a lakótelepi iskolák vezetői és pedagógusai. 
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Májusban megtörténtek az új felvételek. A FESZGYI-vel évközben folyamatosan 

tartottuk a kapcsolatot.  

 

 

 

A veszélyeztetett gyermekek helyzetét évközben folyamatosan figyelemmel kísértük.  

A nyári időszakban fokozott figyelmet fordítunk a veszélyeztetett, SNI-s és BTM-es 

gyermekekre.  

 

A Családgondozóval továbbra is tartjuk a kapcsolatot, problémás esetben számítunk a 

segítségükre. 

 

 
Budapest, 2019. május 30. 

 

 

 

 

 Kovácsné Luczás Ágnes    Szabóné Szauervein Erika 

  óvodavezető       gyermekvédelmi felelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


